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Op welk dier stem jij?
Dier van
Door de redactie - De
begint
18
het Jaar Verkiezing 20
zijn alle
vandaag! Ook dit jaar
bijzonder,
genomineerde dieren
kan er
slim en dapper en toch
dier
elk
W
.
maar eentje winnen
dat wordt, beslis jij!
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ER
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€2,30

WOEF
(Ik verdien het!)

in Syrië overleefd.
Dit wordt een makkie.
Op pagina 14-15 lees
je meer over alle
dieren.
Bekijk ook de
filmpjes op
www.diervanhetjaar.nl
en stem!

BOEOEOE
(Stem op mij!)

Kom in actie
Help jouw favoriete dier
aan de titel en maak reclame!
Posters, vlaggetjes en buttons

Op de Kidsweek
Kidsweekredactie heerst de
verkiezingsgekte.
Redacteur Cora vindt dat
pechpoes Sprotje de prijs verdient:
‘Ze is in de oven gestopt, jongens.
En heeft het overleefd!’ Maar
collega Sandra schreeuwt er dwars
doorheen: ‘Stem op Hermien, een
koe zo dapper en stoer. Redde
zichzelf van de slager en woont nu

ster
ne Ko
Caroli
Illustratie

bij de boer!’ Jacqueline
luistert niet eens en tettert
keihard: ‘Stem
op Joy, want
door deze
opruimheld
wordt

GRRRRRRR
(Wij zijn de beste!)

de aarde geen
vuilnisbelt!’ Redacteur
Charlotte blijft er rustig
onder. Zij weet
gewoon dat haar
tijgers gaan
winnen. Die
hebben de oorlog

de lijst op pagina 15. Wie de
meeste stemmen inzamelt is
onze eregast op het
Dier van het Jaar
Feest op zondag 30
september in DierenPark
Amersfoort!

MIAUW
(Kies mij!)

WEETJE

Vreemde vangst

MOP VAN STIENE

Deze tutu werd vorige week opgevist uit de

Tamar komt te laat op school

kunstenaar Sigalit Landau. Jaren geleden liet ze

en zegt: ‘Sorry juf, ik heb

het balletpak zakken in het superzoute water.

me verslapen.’ ‘Heb je geen

Door het zout zijn er allemaal kristallen op

wekker dan?’ vraagt de juf.

gegroeid. De tutu kwam glinsterend,

Tamar: ‘Jawel, maar het is een

keihard en vooral zwaar boven water.

wekker met dierengeluiden

Foto Reuters

Dode Zee. Het is een werk van de Israëlische

lastig dansen.

Verzamel op school of je sportclub
zo veel mogelijk stemmen met

KORT

Tweehonderd kilo weegt-ie nu! Dus dat is

vind je op Kidsweek.nl/campagne.

en vandaag waren de vissen
aan de beurt.’

KAMPIOEN!

Het is gelukt: Kai (8)
is zondag Nederlands
kampioen burlen
geworden. Op
Kidsweek.nl/kai
kun je hem horen.

