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Ondernemingen, overheden, organisaties,
ze hebben er steeds meer behoefte aan om
vroegtijdig met professionals out of the box
te sparren over onder andere doelgroepen,
doelstellingen en problematiek. Young &
Weekkrant voor jongeren

onafhankelijke professionals- adviseren

07

27

en inspireren op het gebied van kinderen-

16 WAT TE DOEN MET ROEM

strategie- of conceptontwikkeling,
communicatieadvies, kennisuitwisseling
of insights.
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Eindelijk nieuwe
straaljager

‘Dat ik nu boven Tiësto sta, klopt niet in mijn hoofd.’
Een interview met de populairste dj van de wereld,
volgens de DJ Mag Top 100.
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Connected kan u -samen met een team van

- Woosj!
Door Jelger Woudstra
len hoog
Door twee sterke waterstra
op een
boven het water uitvliegen
. Zondag
board, dat is flyboarden
ds
was het allereerste Nederlan
(13) won in
kampioenschap. Ginger
soms
vliegt
e
J
‘
de jeugdcategorie:
wel achttien meter hoog!’

Texel in de top
Wil je naar één van de mooiste
plekken in heel Europa op
vakantie? Dan hoef je niet ver te
reizen of een duur vliegticket te
kopen. Je kunt gewoon terecht
op Texel. Tenminste, volgens de
bekende reisgids Lonely Planet.
Die zette het Nederlandse
Waddeneiland op nummer 9 in
de lijst van plekken waar je echt
© KIPPA

naartoe moet gaan. Vooral door de
mooie natuur en leuke festivals.

Middelbare school ‘from hell’ 28

MOP VAN YINTHE
Twee oenen eten allebei een

Vliegen
boven
het water

banaan. Zegt de ene oen:
‘Maak jij je banaan nooit open
voor je hem opeet?’ Antwoordt
de andere oen: ‘Nee, ik weet
toch al wat erin zit!’

06 ‘op niemand
vallen
is ook oké’

WWW.YANDC.NL

Supergras
tegen
klimaatscheten

19
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FILMPRIJS

The Red Turtle heeft een belangrijke
prijs gewonnen in het Franse Cannes.
De animatiefilm is gemaakt door de
Nederlander Dudok de Wit die er tien
jaar over heeft gedaan.

Ginger: ‘Op een flyboard staan
is best moeilijk, zeker de eerste
keer. Het board zit via een
heel lange slang vast aan een
waterscooter. Als die gas geeft,
pompt er water door de slang.
Twee sterke waterstralen schieten
het board dan de lucht in. Soms
wel achttien meter hoog! Het is
grappig hoe iedereen onder je
dan opeens heel klein wordt. Je
moet best wat kracht en gewicht

hebben voor een flyboard. Als je
te licht bent, vlieg je zo weg. Ik ben
zelf begonnen in 2012, als één van
de eersten in Nederland. Ik oefen nu
elke week. Nog niet zoveel mensen
kennen het, maar dat maakt het ook
leuk. Het is zo nieuw.’
‘Op het NK mochten we voor
een jury allemaal trucs laten zien.
Bijvoorbeeld salto’s achterover,
twisteren (dat is heel snel rondjes

draaien) en dolfijnen. Dan duik je
onder water en schiet je het water
uit op je board. Een andere truc is
de Superman. Dan vlieg je met je
voeten naar achteren en één vuist
naar voren boven het water. Mijn
belangrijkste tegenstander was
Rowan (10), die tweede werd.
Dit jaar deden er twaalf kinderen
mee aan het NK, ik hoop dat het
er volgend jaar meer zijn. Ik wil
zeker weer meedoen!’
Foto Joost Hoving

1

Het effectief communiceren met kinderen en jongeren vergt specifieke kennis en ervaring.
Uitgeverij Young & Connected is hierin al ruim 14 jaar gespecialiseerd. Met de weekkranten
Kidsweek en 7Days presenteren we het nieuws en achtergronden op een aantrekkelijke en
begrijpelijke wijze aan onze lezers. Onze kranten hebben een hoog bereik in de doelgroep,
een uitstekend imago en zeer trouwe en betrokken lezers.
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‘Iets wat
ik lief
vind, kan
ik niet
opeten’

Foto ANP

Kidsweek is met een totaalbereik

Kidsweek.nl

Zwemmen met dolfijnen

KORT

Waterpret
Ben je dol op grote en bijzondere
schepen? Dan moet je dit
weekend in Rotterdam zijn.
Daar zijn de Wereldhavendagen
(op de foto). In en rondom de

één na grootste weekblad voor

Amsterdam kun je de komende
dagen ook terecht als je van
watersport houdt. Daar is nog
tot en met zondag de botenbeurs

00

HISWA te water. Je kunt er
bijvoorbeeld wakeboarden en
zeillessen volgen.

RAADSEL VAN YARA
Waarom gaat een boom niet
naar school?
geschorst is.
Antwoord: Omdat hij

kinderen van Nederland.

haven zijn allerlei dingen te
zien, te doen en te beleven. In

Foto Shutterstock

van 33,4% in de doelgroep het op

WEETJE

WARME ZOMER
Deze zomer is één van
de warmste zomers
ooit in Nederland.
Sinds 1901 werd
het maar in acht
zomers warmer.
Maar nat was-ie ook!
Bron: Weeronline

Door Gitte Hessels - Knuffelen,
een
spelen en zwemmen met
echte dolfijn: op Hawaï kan
het over een tijdje misschien
niet meer. De Amerikaanse
overheid werkt aan een
wet om het te verbieden.
De dolfijnen moeten meer
kunnen rusten.

Voor de kust van Hawaï kom je
geen dolfijnen tegen. Als je er
eentje wilt zien, moet je een flinke
smak geld betalen. Dan word je met
een bootje naar een baai gebracht.
Betaal je meer, dan mag je uit de
boot springen en zwemmen met de
dolfijnen in de baai. Steeds meer
toeristen willen dat.

Uitrusten
‘Het loopt uit de hand’, zegt
zeebioloog Katja Peijnenburg. Een
tijdje terug was ze zelf nog op Hawaï.
‘Soms staan er wel twintig boten
in één baai’, weet ze. ‘Dolfijnen
komen overdag eigenlijk naar zo’n
baai om te rusten. Want jagen doen
ze ’s avonds en ’s nachts. Maar als
er veel boten dobberen, kúnnen ze
helemaal niet uitrusten.’ Toeristen
plonzen in het water en willen de
hele dag met de dolfijnen spelen.

Op afstand
De dolfijnen rusten zó weinig
dat ze bijna geen energie meer

overhouden om te jagen op
vis. Ze verliezen gewicht en de
kans is kleiner dat er nieuwe
dolfijntjes geboren worden. De
Amerikaanse overheid maakt
zich zorgen en wil de dolfijnen
op Hawaï nu beschermen door
het zwemmen met dolfijnen te
verbieden. Als het verbod wordt
goedgekeurd, mogen toeristen
straks alleen op een afstand van
45 meter naar de dieren kijken.
‘Goed plan’, vindt Peijnenburg.
‘Dolfijnen zijn prachtige beesten,
maar het zijn wel wilde dieren,
geen knuffeldieren.’
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YOUNG & CONNECTED 2017

Bereik kinderen en
jongeren doeltreffend
met Kidsweek en 7Days

© HH
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7Days is dé weekkrant voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Deze jongeren behoren tot
de zogenoemde prestatiegeneratie: ondernemend, ambitieus en nieuwsgierig naar wat
er in de wereld gebeurt. 7Days brengt actualiteiten op een manier die jongeren aanspreekt. Met tips, handvatten en links waar lezers verder mee komen. Naast nieuws en
achtergronden vind je in 7Days strips, muziek, mode, shownieuws, films, games, boeken

YOUNG & CONNECTED 2017

en nog veel meer. Talentvolle columnisten en recensenten uit de doelgroep vullen de
ervaren redactie aan. 7Days verschijnt op vrijdag. Dagelijks kunnen jongeren voor meer nieuws,
achtergrond, blogs en video terecht op Sevendays.nl, facebook.com/7Daysnl, instagram.com/7Daysnl
en 7Days app.

Speciale proposities
7Days

• Gidsfunctie
• Podium voor jong talent
• Betrouwbaar en relevant

• Positietoeslag

Umfeld, leestijd 52 minuten per week

achterpagina/cover 4:

• Zeer relevant door continue toetsing

10% op de paginaprijs

bij eigen Lezersraad

• Insteken bij 7Days,

• Hoge waardering door jongeren en

prijzen op aanvraag

hun ouders

21 oktober 2016
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Bloemen van Bieber
Had-ie iets goed te maken? Werkte hij aan z’n imago? Of heeft-ie een stiekeme
crush op een van zijn fans? Toen Justin Bieber zaterdagavond na zijn concert
in de Londense O2 Arena werd achtervolgd door een horde bewonderaars,
reageerde hij poeslief. Biebs kocht een stapel witte, roze en rode rozen bij een
straatverkoper en deelde ze één voor één uit aan de kirrende dames. Om zijn
dankbaarheid en liefde voor zijn fans te tonen, denken ze zelf. Of was ’t bosje
soms in eerste instantie bedoeld om zijn verbroken relatie met Sofia Richie te
lijmen, die al dan niet geheel toevallig iets verderop zat te dineren, maar
bedacht Bieber zich op het laatste moment? Ach, de dolenthousiaste beliebers
kan het waarschijnlijk weinig uitmaken. Want een bloem van Bieber krijgen,
om wat voor reden dan ook, is altijd een schot in de roos.

4 november 2016 UITGELICHT
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VOOR BEGINNERS
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En de 45e president wordt gekozen

In 2012 stemde maar 53,6% van de
stemgerechtigde Amerikanen

BEYONCÉ
12

Een doekje voor het bloeden had ze wel
kunnen gebruiken.
WA Maar Beyoncé
stond er helemaal alleen voor,
zondagavond op een gigantisch
podium in New York. Als
onderdeel van haar dansmoves
stond zeOR
zo heftig met haar
ID
armen en staart te maaien dat
het bloed plotseling van haar
oorlel droop. Ze had óf haar
oorbel uit haar oor geslagen óf
haar staart was eraan vast
NV alle
komen te zitten. Met
gevolgen van dien. Ondanks
het bescheiden bloedbad
maakte Beyoncé dapper het
af. Superstoer,
nummer Haunted
CA
aldus haar fans. De BeyHive eerde
haar doorzettingsvermogen met de
Twitter-hashtag #CutForBeyoncé.
Ze uploadden niet alleen de bloedplaatjes van Beyoncé, maar ook die van
anderen met soortgelijke wondjes.
Beyoncé reageerde achteraf heel
nuchter: ‘Ik ben ook maar een mens
van vlees en bloed.’ Maar die
opmerking gaat bij haar allergrootste
fans waarschijnlijk het ene oor in en
het andere weer uit. (KE en LS)
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Prijzig theekopje
voor Paris
Dat zoiets kleins zo duur kan zijn… Liep het voor je voeten, dan zou je
het al snel verwarren met een muis of rat. Maar het allernieuwste
hondje van Paris Hilton, dat zonder proppen in je broekzak past, kost
ruim zevenduizend euro. De minuscule teacup-chihuahua
-chihuahua is de
twintigste in haar collectie minihondjes. En dit exemplaar is niet eens
haar duurste aanschaf. Volgens roddelsite TMZ kocht ze een jaar
geleden nog twee chihuahua’s voor zo’n twintigduizend en het jaar
ervoor zelfs eentje voor twaalfduizend euro. Voor dat bedrag had Hilton
ook een paar honden kunnen kopen die een stuk langer meegaan. De
peperdure theekop-beestjes zingen het namelijk niet langer dan een
jaar of drie uit, schrijven meerdere fokkers online. Ze worden vaak op
een heel onnatuurlijke manier gefokt, waardoor problemen als waterhoofden, slechte gewrichten en onvolgroeide organen veel voorkomen.
Hiltons hondjes lijken er vooralsnog gezond bij te lopen. In het
deftigste hok op aarde met meerdere verdiepingen, een eigen tuin,
vloerverwarming en automatische voervoorziening hebben ze toch al
bepaald geen doorsnee hondenleven.
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De kleur van de
Democraten is blauw
en de partijmascotte
is de ezel.

Het zijn de 58e presidentsverkiezingen

INSTAGRAM

1/10

De kleur van de
Republikeinen is rood
en de mascotte van
die partij is de olifant.

dinsdag

8

november

BLOEDENDE
6

BREED MM

Dat alles draait om de strijd tussen Democraat
Clinton en Republikein Trump zal je niet ontgaan
zijn. Maar wist je dat er nóg twee kandidaten
meedoen? Gary Johnson voor de Libertarische Partij
en Jill Stein voor de Groene Partij. De kans dat één
deze twee kandidaten wint is ongeveer nul.

ALTIJD OP DINSDAG
De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden altijd
plaats op de eerste dinsdag na de eerste maandag in
november. Wanneer 1 november (zoals dit jaar) op
een dinsdag valt, vinden de verkiezingen plaats op 8
november. Waarom? Vroeger mocht er niet op een
zondag gestemd of gereisd worden. Omdat sommige
mensen een dag nodig hadden om een stemlokaal te
bereiken, was dinsdag de eerste mogelijke
stemdag.
© HH

Een chique gala of niet: als actrice/presentatrice Chantal Janzen iets niet
bevalt, steekt ze dat niet op onder stoelen of banken. Tijdens het Gouden
Televizier Ring-Gala vorige week kreeg cabaretier Remko Vrijdag de wind van
voren. Negen uiterst pijnlijke minuten lang probeerde hij premier Mark Rutte te
imiteren op wat volgens een groot deel van het publiek de minst grappige
manier óóit was. Na veel ongemakkelijke stiltes, gefronste wenkbrauwen en
zelfs een geërgerd ‘kom op nou’ van Linda de Mol mocht hij de winnaar van de
Zilveren Televizier Ster voor beste presentatrice op het podium roepen: Chantal
Janzen. Daar zal-ie achteraf wel van gebaald hebben. ‘Nou, genoeg gelachen hè?’
beëindigde Janzen namelijk vlijmscherp zijn gegoochel met mislukte grappen.
Voor het eerst lachte de zaal écht en beschaamd droop de ex-Vliegende Panter
af. Het doet denken aan het Televizier Gala van 2008, waarop Janzen zich ook al
van haar gevatste kant liet zien. ‘Nou, wat kan ze hockeyen hè, die meid?’ zei ze
toen nadat hockeyster Fatima Moreira de Melo voor het eerst haar zangkunsten
(of eigenlijk haar gebrek daaraan) aan een groot publiek had vertoond.
Het kwam door haar zwangerschapshormonen, verdedigde Janzen haar
uitspraak toentertijd. En nu dit dus weer. Je zou er haast van gaan denken
dat er voor zoontje James een broertje of zusje op komst is…

7

FORMAAT

KANDIDATEN

Al maanden beheersen ze het nieuws: Donald Trump
en Hillary Clinton. Maar komende dinsdag 8 november
mogen de Amerikanen eindelijk stemmen. Eén ding staat
vast, het wordt bloedstollend spannend. De belangrijkste
verkiezingsfeitjes op een rij. Door Nathalie Strijker

© ANP

CHANTAL
ZET MISLUKTE RUTTE

Alles draait dinsdag om kiesmannen. Elke staat heeft er een aantal.
Hoeveel dat er zijn hangt af van het aantal inwoners (zie kaart hierboven). Samen vormen ze het kiescollege. Krijgt een presidentskandidaat in
een staat de meeste stemmen dan krijgt-ie alle kiesmannen. Ook bij een nipte
overwinning. The winner takes it all, dus. De kandidaat met de meeste kiesmannen wint uiteindelijk de verkiezingen. In totaal zijn er 538 kiesmannen te
verdelen. Degene die er 270 bij elkaar sprokkelt, wordt de nieuwe president. Door
dit systeem kan het dus gebeuren dat degene die in totaal de meeste stemmen
krijgt toch de verkiezingen verliest. Dat gebeurde Al Gore in het jaar 2000. Hij had
50,99 miljoen stemmen en zijn tegenstander George W. Bush 50,45 miljoen. Toch
wer Bush president.

TWITTER

Sinds 1948 komen de eerste verkiezingsuitslagen altijd uit twee kleine dorpjes in New Hampshire:
Dixville Notch en Hart’s Location. Ook deze verkiezingen hopen ze weer de eerste te zijn.
Wanneer de definitieve uitslag er is, is nog onduidelijk. Op z’n snelst woensdagochtend
Nederlandse tijd. Maar als de verliezer dwars gaat liggen, kan dat lang duren. In 2000 duurde het
bijvoorbeeld 35 dagen voordat bekend werd wie gewonnen had. Er was toen gedoe rond het tellen
van de stemmen in Florida. Uiteindelijk moest een rechter bepalen wie in die staat gewonnen had.

De nieuwe president mag
straks gaan wonen in het Witte
Huis met 132 kamers en 35
badkamers. Ook zijn er
412 deuren, 28 openhaarden,
8 trappenhuizen en 3 liften

Nog zo’n term die echt bij de Amerikaanse
verkiezingen hoort. ‘Swing states’ zijn heel
belangrijk tijdens de verkiezingen. In deze
staten staat vooraf niet vast op wie de
inwoners in meerderheid zullen stemmen. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld Californië en
New York waar de Democraten altijd winnen.
En de zuidelijke staten Alabama en Mississippi
die van oudsher terrein van de Republikeinen
zijn. Deze verkiezingen zijn er flink wat
verschuivingen in de traditionele swing states.
In Republikeinse staten als Texas en Alaska
wordt nog veel geaarzeld over Trump. En in het
normaal zo Democratische Michigan en
Wisconsin is Clinton nog lang niet zeker van
een overwinning. Florida en Ohio gelden als de
belangrijkste swing states. Vooral die laatste
is er eentje voor de Republikeinen om in de
gaten te houden. Met verlies daar is het een
Republikeinse president nog nooit gelukt de
verkiezingen te winnen.
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Tarieven zijn exclusief btw.
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Kidsweek is de weekkrant voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met het
laatste nieuws uit binnen- en buitenland, afgewisseld met nieuws over
dieren, sport, televisie, boeken, films, games en muziek. Prijsvragen,
strips, puzzels en moppen maken de krant compleet. De artikelen zijn
Kidsweek wordt op donderdag verspreid onder particuliere abonnees. Verder is Kidsweek gekoppeld
aan het educatieve lesprogramma Kidsweek in de Klas, dat wekelijks verspreid wordt op zo’n 1.400
scholen.

• Kidsweek is het op één na grootste
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weekblad van Nederland voor kinderen
• Betrouwbaar en relevant Umfeld,
leestijd 54 minuten per week

Kidsweek is met een totaalbereik
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van 33,4% in de doelgroep het op
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één na grootste weekblad voor

de moeder
• Kwalitatief bereik in het basisonderwijs

kinderen van Nederland.
2014

via Kidsweek in de Klas
• Relevant door regelmatige toetsing
bij meedenklezers
6 BUITENLAND
DAGBOEK VAN DE AARDE

Wakker geschud door beving
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Door Cora van der Weij - De inwoners van Nieuw-Zeeland zijn zondagnacht opgeschrikt
door een zware aardbeving. Er zijn zeker twee mensen omgekomen. Huizen en wegen
zijn ernstig beschadigd. De Nieuw-Zeelandse premier John Key vloog met een helikopter
over het rampgebied. Hij denkt dat het herstellen van de schade een megaklus wordt die
miljarden euro’s gaat kosten.
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Nieuw-Zeeland

Natte-voeten-tijd
Zoals je op pagina 2 al kon lezen, wordt Venetië (Italië) elk jaar overspoeld met
toeristen. Maar ook met water! Rond november en februari is het natte-voetentijd. Ook dit weekend was het weer raak door zware regenbuien en een sterke
wind. Kaplaarzen aan dus.

Mooie mummie gevonden
in Egypte een
Door Nathalie Strijker - Archeologen hebben
hartstikke
eeuwenoude mummie opgegraven die er nog
nog helemaal
mooi uitziet. Zelfs de kleuren van zijn kist zijn
goed gebleven.

De mummie lag in de ‘Tempel van een Miljoen Jaar’, in de buurt
van de stad Luxor. Rondom die stad zijn al veel meer belangrijke
opgravingen gedaan. De mummie was vroeger waarschijnlijk een
dienaar van farao Thoetmosis III. Hij heette Amenrenef en is in 1425
voor Christus overleden. De archeologen die Amenrenef opgroeven,
ontdekten eerst een grafkamer met een houten doodskist. Daarin
vonden ze de mummie. In de ruimte was weinig zuurstof. Dat is
waarschijnlijk ook de reden waarom de mummie zo mooi is gebleven.
In het oude Egypte werden de lichamen van overleden koningen en
andere belangrijke mensen op een speciale manier behandeld zodat
ze bewaard bleven. Ze deden dat soms ook met dieren, vooral met
katten. De Egyptenaren geloofden in een leven na de dood.

Foto AFP

FORMAAT

Foto AFP
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kort, gemakkelijk te lezen en afgestemd op het niveau van de doelgroep.

1/4
1/2

1/4

€ 9.900

1/8
Tarieven zijn exclusief btw.
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voor het basisonderwijs. Begrijpend lezen met

Participeren in dit
onderwijsconcept?

Kidsweek in de Klas is dé actuele methode

In samenwerking met adverteerders ontwikkelt

voor begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8. De

Kidsweek in de Klas educatieve content. Deze

methode is goedgekeurd door SLO en verbindt

educatieve content bestaat uit een advertorial

de wereld van de krant en actualiteit met de

en een leskaart waarin ondernemingen hun

wereld van het onderwijs. Het lesmateriaal

boodschap richting kinderen kwijt kunnen.

wordt op drie niveaus aangeboden, zowel in de

Op verschillende manieren wordt de content

vorm van kranten en papieren lesboekjes die

onder de aandacht gebracht bij de leerkrachten.

Kidsweek in de Klas biedt

YOUNG & CONNECTED 2017

vernieuwende en actuele onderwijsproducten

op school worden geleverd als volledig digitale
lessen in de digitale leeromgeving. Naast
deze lesmethode biedt Kidsweek in de Klas
ook een actuele en digitale methode aan voor
mediawijsheid in het basisonderwijs.
Met Kidsweek in de Klas wordt lezen weer leuk!

ADVERTENTIE

Opdrachtkaart
Leesplezier
De wereld in één dag
Wat leer ik hiervan?
 Je leert alles over de dieren die in WILDLANDS leven.

Wat heb ik nodig?
 Kidsweek week 37



opdrachtkaart

 pen, potlood, stiften

 internet

Wat moet ik doen?
 Lees het artikel ‘De wereld in één dag’ op pagina 8 van Kidsweek.

1 Tekstvragen kruiswoordpuzzel
Lees het artikel ‘De wereld in één dag’ en maak de kruiswoordpuzzel hieronder.

Horizontaal
4. In ... kun je tussen de dieren klauteren.
5. Welk dier kan drie keer zijn eigen lengte
springen?
6. Met de Arctic 1 kun je een 4D ... maken.
7. Waar lijkt alles net echt?

Xxx

Verticaal
1. Hoe heet het gebouw waar meer dan 1000
vlinders rondfladderen?
2. De ... in Serenga zal Niels nooit vergeten.
3. Waarmee kun je over de oerwoudoevers
dobberen?
6. Hoeveel minuten kan een zeeleeuw
onderwater blijven?

2 Welke dieren wonen waar?

Verbind het dier met de juiste wereld.

3 Op expeditie
a) Welk dier zie je op de afbeelding hieronder?

Pinguïn
Gnoe

Zeeleeuw

SERENGA
NORTICA

Gibbon

• Item of actie
• 2.400 leerkrachten basisonderwijs
• Max. 70 woorden, afbeelding 182x125 px

JUNGOLA

Giraffe
Maki

Nieuwsbrief
Kidsweek in de Klas

b) Wat betekent het woord ‘expeditie’?
Je mag internet gebruiken.
c) In welke wereld in WILDLANDS zou jij het liefst op
expeditie willen? Leg uit waarom.

• Per deelname € 950

KIDSWEEK IN DE KLAS-PAKKET
• 1/1 PAGINA ADVERTORIAL IN KIDSWEEK

€ 5.450

• ONTWIKKELING ADVERTORIAL

€ 1.590

• ONTWIKKELING, PRINTEN LESKAART EN BEGELEIDENDE BRIEF € 2.450
• AANKONDIGING NIEUWSBRIEVEN
TOTAAL

INCL.
€ 9.490
Tarieven zijn exclusief btw.
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Adverteren op
Sevendays.nl
en Kidsweek.nl
Sevendays.nl is een
actuele nieuwssite voor
jongeren van 12 t/m 17 jaar.
Op deze site vind je onder
meer achtergronden en
uitleg bij het nieuws, recensies en prijsvragen.
De content van de ervaren redactie wordt aangevuld
met columns en opiniestukken van een team van
15 ambitieuze jonge journalisten van 12-16 jaar.
Meer dan 110.000 bezoekers per maand.

Kidsweek.nl biedt
jonge internetters van
6 t/m 12 jaar nieuws, grappige
en bijzondere filmpjes, games
en natuurlijk prijsvragen.
Maandelijks zo’n 55.000 bezoekers.
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De mogelijkheden
Naast standaard display advertising zijn wij
gespecialiseerd in tailor made contentproposities als
speciaal ingerichte contentsecties en gesponsorde
content. Daarnaast kunt u adverteren in de wekelijkse
Kidsweek Nieuwsbrief welke naar de kinderen gaat of in
de Kidsweek Oudernieuwsbrief.

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF KIDSWEEK
* ITEM OF ACTIE IN DE NIEUWSBRIEF
* 30.000 MAILADRESSEN
* MAX 40 WOORDEN, AFBEELDING 310X233 PX
* PER DEELNAME € 1.150

MAANDELIJKSE OUDERNIEUWSBRIEF KIDSWEEK
* ITEM OF ACTIE IN DE NIEUWSBRIEF
* 18.000 MAILADRESSEN
* MAX 45 WOORDEN, AFBEELDING 182X125 PX
* PER DEELNAME € 700

OP AANVRAAG
DISPLAY ADVERTISING, ADVERTORIALS, BRANDED CONTENT, TAILOR MADE PROPOSITIES, SOCIAL MEDIA
CAMPAGNES EN WINACTIES.

Sevendays.nl en Kidsweek.nl behouden zich het recht voor om content te weigeren.
7
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Custom Publishing
Wilt u uw jonge doelgroep op een unieke en effectieve manier
bereiken? Dan is Young & Connected, al ruim 12 jaar gespecialiseerd
in communicatie met kinderen en jongeren, de juiste partner voor
u. Uw wensen, uw communicatiedoelstellingen én de vraag waarin
kinderen en jongeren geïnteresseerd zijn, staan centraal in ons
overleg om tot een plan op maat te komen. De uitkomst kan zijn dat een speciale krant of magazine
ontwikkeld wordt. Het kan ook een digitaal product als website of app zijn. Hierbij verliezen wij nooit
uit het oog dat deze inhoudelijk én visueel even toegankelijk, informatief en relevant moet zijn als
Kidsweek en 7Days. En de lezers aanzet om zelf iets met deze informatie te doen.

HOE WERKEN WIJ?
Elk onderwerp vraagt om een ander redactieteam. Met het geselecteerde redactieteam bespreekt u
de briefing. Naast de inhoud bespreken wij ook alle andere facetten van de samenwerking, als titel
krant, beeldmateriaal, planning, distributie, etc.
Young & Connected heeft alle expertise in huis, van ultieme kennis van de doelgroep tot 18 redacteuren,
vormgevers en beeldredactie.
EXTRA VOORDELEN VAN YOUNG & CONNECTED
U kunt onze media inschakelen om uw uitgave in communicatie aan te jagen.
• Communicatie in Kidsweek en 7Days
• Distributie naar de abonnees van Kidsweek en/of 7Days
• Distributie via Kidsweek in de Klas of alle PO- & VO scholen
• De sites Kidsweek.nl en Sevendays.nl, wekelijkse nieuwsbrieven en social media
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www.dekinderombudsman.nl

1 april 2016 precies
5 jaar.
En dat moest
an
erombudsm

KIDSBOEK

Kind

CHTEN

KINDERREmet een boek. Het doel?
gevierd worden
KIDSBOEK
Dat alle kinderen in Nederland hun

rechten kennen. En natuurlijk dat
de rechten worden nageleefd.

Alles over
JOUW
rechten!

(en die van

Young & Connected heeft een boek

anderen)

Alles over
JOUW
rechten!

ontwikkeld op basis van 42 pagina’s
(en die van

anderen)

bestaande content die is aangevuld met
22 pagina’s Kinderombudsman content,
die Young & Connected samen met de

LEES- EN DOEBOEK
Een boek vol informatie, verhalen, strips, spelletjes,
testen, (knutsel)ideeën en nog veel meer

Kinderombudsman heeft geproduceerd.
LEES- EN DOEBOEK

de Kinderombudsman: wij laten van je horen
11-02-16 15:13

Een boek vol informatie, verhalen, strips, spelletjes,
testen, (knutsel)ideeën en nog veel meer

www.dekinderombudsman.nl

Het is een lees- en doeboek vol informatie,

Omslag DEF keuze kom.indd 1

11-02-16 15:13

verhalen, strips, spelletjes, testen, (knutsel) ideeën en nog veel meer!

In samenwerking met sportkoepel
NOC*NSF heeft Young & Connected

FOTO: ANTON VOS
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dsman: wij laten van je horen

De Kinderombudsman bestond op

dsman
Kinderombu
EN
KINDERRECHT

een speciale Olympische Spelen krant

RIO 2016

RIO DE JANEIRO / BRAZILIE

25°C

van 12 pagina’s gemaakt in aanloop

MIN.TEMP.
UREN ZON P.DAG:
NEERSLAG P.MND:

16°C
6 UREN
9 MM

TIJDSVERSCHIL

naar de Olympische Zomerspelen in

AMSTERDAM

15:00 UUR

RIO DE JANEIRO

10:00 UUR

05 T/M 21
AUGUSTUS
-5

28 SPORTEN
Er staan 28 verschillende
sporten op het programma
met wel 306 onderdelen

17

10.500

Nog heel even wachten en dan is
het na vier jaar eindelijk weer zover,
dan beginnen de 28e Olympische
Zomerspelen in Rio de Janeiro!

Rio de Janeiro. Deze is op Olympic

Zo veel atleten doen mee

Zo veel dagen
wordt er gesport

De Olympische Spelen zijn voor veel sporters het grootste
en mooiste sporttoernooi ter wereld. Een Olympische
medaille is de belangrijkste prijs die ze ooit kunnen halen.
Meer dan tienduizend sporters vanuit 206 verschillende

Day (21 juni 2016) in een oplage van

landen gaan de komende tijd keihard hun best doen om

33

er eentje (of meer!) te winnen.

80.000 exemplaren verspreid bij

IN JE NAKIE

7,5 miljoen
Zo veel kaartjes zijn er te koop

De wedstrijden zijn
verdeeld over 33
plekken in de stad

RIO DE JANEIRO
Nu - héél veel jaren later - is het dus de beurt aan Rio de Janeiro.

De Olympische Spelen zijn zo bijzonder, omdat ze

De op een na grootste stad van Brazilië, waar dik zes miljoen

eeuwenoud zijn. Wanneer ze voor het allereerst

mensen wonen. Rio is beroemd om de stranden, carnaval en het

werden gehouden is niet precies duidelijk. Wat wel

38 meter hoge beeld van Jezus Christus dat vanaf een hoge berg

zeker is, is dat er in 776 voor Christus een editie was

alle Kidsweek in de Klas scholen en

in het Griekse Olympia. De beste atleten uit heel het land

over de stad uitkijkt. Rio staat ook bekend om de sloppenwijken.

deden mee. Trainingspakken hadden ze niet: ze sportten

Dat zijn arme delen van de stad, waar veel criminaliteit en armoede is.

gewoon in hun nakie. Zo kon je ook goed zien dat het
VUUR

mannen waren, want het toernooi was toen
verboden voor vrouwen.

ingestoken bij de particuliere oplage
van Kidsweek.

@TeamNLtweets

VRIENDSCHAP

11 miljoen

In het jaar 393 werden de Spelen afgeschaft.

OLYMPISCHE QUIZ P5

| VAN GYMPIES TOT OLYMPISCH P6 | NIELSON IN HOOGSTE VERSNELLING P7
| KIJKJE IN DE KOFFER P9 | HET IS LEUK OM ANDERS TE ZIJN P10 | MOPPEN

WAT EET EEN TOPSPORTER P8

NOC-NSF_TEAM-NL_260x325mm_v15-LOS.indd 1

De krant laat kinderen kennismaken

P12

13-06-16 10:55

Zo veel maaltijden
worden er geserveerd

Het is voor het eerst dat een ZuidAmerikaans land de Spelen organiseert.
Een enorme eer, waar een boel bij komt
kijken. Nieuwe stadions uit de grond

De Romeinen - die de macht in het oude Griekenland

stampen, wegen maken, hotels bouwen: de

hadden overgenomen - vonden het evenement niet passen

Brazilianen zijn er de afgelopen jaren superdruk

bij hun christendom. Pas zo’n 1500 jaar later werd het weer

mee geweest. Nu de laatste stenen zijn gelegd is

voor het eerst georganiseerd. Dat is te danken aan Pierre de

het wachten op de Olympische vlam. Die is een

Coubertin. Deze Fransman dacht namelijk dat het voor

paar maanden geleden traditiegetrouw in Olympia

meer vriendschap tussen volken zou zorgen, als mensen

aangestoken. Duizenden hardlopers zijn daarna op

uit verschillende landen met elkaar zouden sporten.

weg gegaan naar Rio. De fakkeltocht eindigt op de

Het lukte hem meer mensen enthousiast voor zijn plan te

dag van de openingsceremonie. En dan kunnen de

krijgen. In 1896 organiseerde Athene de eerste moderne

Olympische Zomerspelen écht van start.

MEER WETEN? GA NAAR

NOCNSF.NL/EDUCATIE

Olympische Spelen, zoals we die nu kennen.
3

NOC-NSF_TEAM-NL_260x325mm_v15-LOS.indd 3

13-06-16 10:56

met de Olympische Spelen en alles wat er bij dit grootste
sportevenement ter wereld komt kijken. Er staan interviews in met topsporters, deskundigen en
uiteraard kinderen. Ook is er uitgebreid aandacht voor het ontstaan van de Spelen en komen de
olympische waarden (vriendschap, respect, excelleren) op een speelse manier aan bod. Thema’s
die goed aansluiten bij het lesmateriaal en handig zijn voor spreekbeurten in het basisonderwijs.
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Kidsweek & het Voedingscentrum;

12-13 >
Test: Wat
voor eter
ben jij?

Een extra editie met 24 pagina’s

19 >
Moeilijke
eters

8-9 >
Smaaklessen
met Pierre Wind

van Kidsweek die helemaal over

5 > Tien scheten per dag is gezond • 10 >Giga groentes komen uit Engeland • 22 > Feest in je broodtrommel

eten gaat. De krant is samen met
het Voedingscentrum gemaakt en

16 Kennistest

De grote eetquiz
September 2016

Eten is lekker, maar weet je ook hoe het groeit, hoe
gezond het is of hoe je het klaarmaakt? Doe deze
eetquiz en test je kennis.

Kidsweek & het
Voedingscentrum
Voor je ligt een wel heel speciale
krant! Deze Kidsweek gaat
helemaal over eten en is gemaakt
samen met het Voedingscentrum.
Dat is een organisatie die
informatie geeft over gezond,
lekker, veilig en bewust eten. Veel
plezier ermee!

vormt een mooi uitgangspunt voor
lessen over voeding. In ‘Alles over

4. Van welk fruit zijn dit verschillende
soorten: Elstar, Pink Lady, Golden Delicious
en Granny Smith?
a. Banaan
b. Peer
c. Appel

weetje

1. Welke van deze groentes groeit onder de grond?
a. Aubergine
b. Komkommer
c. Wortel

Slimme truc

In de meeste restaurants krijg je
een piepklein beetje groente en een
grote lap vlees geserveerd. Koks
denken dat hun klanten dat zo
willen. Maar wat blijkt uit een
test? Scheppen koks twee keer
zoveel groente op, dan eten
gasten een grotere
portie. Gezonder
en lekkerder! En
nog steeds dik
tevreden klanten.

eten’ lees je onder meer proefjes van
topkok Pierre Wind, een kennisquiz
en interviews met kinderen. Naast

Alles
over
eten

mop

Twee eieren liggen in een
pan met kokend water. De
één zegt: ‘Wat is het hier
heet, hè?’ Antwoordt de
ander: ‘Daar word je hard
van!’

de reguliere Kidsweek kregen alle

3. Waaraan is geen suiker toegevoegd?
a. Vla
b. Paprika chips
c. Ketchup
d. Krokante muesli
e. Biefstuk

particuliere abonnees van Kidsweek
en de Kidsweek in de Klas scholen de

6. Insecten staan hier niet zo vaak op het
menu, maar in Mexico smullen ze er van.
Welk diertje eten ze daar graag?
a. Sprinkhanen
b. Lieveheersbeestje
c. Mieren

a .....................................
HH

Eten doe je elke dag. Gelukkig maar, want van
voedsel krijg je energie die je goed kunt gebruiken
om te leren op school, te spelen, te sporten, te
groeien en zelfs om te slapen. Maar er is zoveel meer
over te vertellen. Welke weg legt een hap af in je
lichaam? En welke reis maakt het over de wereld
voordat het op je bord belandt? Wat is nou eigenlijk

5. Welk voedingsmiddel kan nooit bederven?
a. Ketchup
b. Honing
c. Mosterd

2. Wat is de naam van deze groentes? Vul in:
courgette, asperge, boerenkool, radijs, prei

gezond of ongezond? Je leest alles over voedingsstoffen die ervoor zorgen dat je sterk wordt en fit
blijft. Maar ook over het eten waar sporters
dol op zijn en hoe je dierentuindieren nou echt
verwent. Bovendien vind je in deze krant heerlijke
recepten voor tussendoortjes en lekkere lunches.
(W)Eet smakelijk!

b .....................................

c .....................................

d .....................................

e .....................................

7. Welk tussendoortje kun je beter niet
te vaak eten?
a. Gekleurde patatjes: reepjes komkommer,
paprika en wortel
b. Fruitig ijsje: zelfgemaakt ijs van aardbei
en yoghurt
c. Pittig chipje: chips met een dipsaus
van mayo en curry
8. Erwtensoep is een typisch Nederlands
gerecht dat veel gegeten wordt in de winter.
Wat is een andere naam voor erwtensoep?
a. Snot
b. Snert
c. Smurrie

speciale editie aan het begin van het
nieuwe schooljaar.

l
cia
spe

BEESTACHTIGE WEETJES

Na tachtig jaar sloot Dierenpark

Wil je indruk maken als je straks met familie of vrienden door WILDLANDS loopt?
Lees dan deze dierenfeitjes en vertel ze tussen neus en lippen door!

Emmen eind 2015 de deuren om plaats
te maken voor een nieuw themapark

Schone
tanden

Wist je dat
en
mantelbavian
haren
hun lange grijze
gebruiken
om hun tanden
?
mee te flossen

Babylten
zonder-bu
z

Een pasgeboren kameel lijkt
niet als twee druppels water
op zijn moeder. Hij heeft namelijk
nog geen bulten op zijn rug. Wel
te
zijn er al duidelijk twee plekken
zien met opvallende haren.
Daar komen straks zijn bulten

Reuzenvrou

tevoorschijn.

een
Wist je dat
zo ver open
zijn bek niet
te
jou bang
spert om
on
wil gewo
maken? Hij
afkoelen!

Pagina 2

Dokter Job
vertelt

Pagina 3

Expeditiekaart voor
waaghalzen

Pagina 4-5
Overleven doe je zo!

Pagina 6

Ieder dier zijn
eigen bordje

Pagina 7
'Dit mag je niet
missen!'

Pagina 8

Beestachtige weetjes

DE WERELD IN ÉÉN DAG

Luilakken

Wist je dat leeuwen
enorme luilakken zijn?
Ze slapen soms wel
twintig uur per dag!

diploma

Geen nijlpaarden
dat
Dacht jij
d konden
supergoe
Ze
? Niet dus!
zwemmen
niks
helemaal
bakken er
n gewoon
van en lope
m!
over de bode

'Mam, ik heb zin om vandaag op expeditie te gaan. Je weet wel: apen spotten,
olifanten begluren, met een bootje over een rivier varen... En kunnen we dan ook

Oplossing van het

meteen een safaritocht maken? En misschien aan het eind van de middag
naar een
menukaartenraadsel
op pagina 6
ijzig koud gebied?'

Vroeger werd je uitgelachen als je
zoiets voorstelde. Nu hoef je alleen
maar naar Emmen te rijden! Welkom
in WILDLANDS. Het themapark,
waar je de wereld in één dag kunt
rondreizen!

het maar! Voor de echte waaghalzen is er namelijk ook nog een
duizelingwekkende 4D testvlucht
met de Arctic 1. Zet je schrap en
vlieg in een onderzoeksvoertuig
door en over de Poolgebieden.

IJSKOUD ONDERZOEK

OVERLEVEN IN HET
OERWOUD

Ben jij nieuwsgierig en houd je
van de natuur? Dan is Nortica echt
iets voor jou. In dit ijzige deel van
WILDLANDS trotseer je de vrieskou
en ga je als wetenschapper op
expeditie. Bestudeer de ijsberen
boven én onder water en kijk
hoe de zeeleeuwen hun vis naar
binnen schrokken. Klaar? Vergeet

Dieren kijken is cool. Maar zelf
tussen de dieren klauteren is
natuurlijk nog véél leuker! Dat kan in
Jungola. Klim met een touwladder
omhoog en zie hoe de maki's onder
je spelen. Spot de olifanten vanaf
een wiebelige hangbrug en begluur
de gibbons vanuit een verlaten hut.

Menu 1 hoort bij de olifant
Menu 2 hoort bij de giraffe
Menu 3 hoort bij de dwergotter
Wie niet bang is voor
water,
kanbij de leeuw
Menu
4 hoort
in een boot stappen
en langs
debij de baviaan
Menu
5 hoort
oerwoudoevers dobberen.
Menu 6 hoort bij de vogelspin
Menu 7 hoort bij het stokstaartje
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STOERE SAFARITOCHT

Altijd al in een stoere truck over de
savanne willen rijden? Dan moet
je op safaritocht in Serenga. Spot
neushoorns, gnoes en giraffen
van héél dichtbij. En dat is niet
het enige wat je in dit snikhete
werelddeel kunt beleven. Dwaal
door het Zonnepaleis, ontdek hoe
grappig prairiedogs zijn en probeer
de verschillen te zoeken tussen
de bavianen in hun arena en de
kinderen in jouw klas…

OP AVONTUUR!
Krijg jij acuut expeditiekriebels van deze
krant? Ga dan snel naar www.wildlands.nl
of download de gratis WILDLANDS app.
Daar vind je alles dat je moet weten voor een
onvergetelijk rondje om de wereld. In één dag!

het nieuwe Wildlands Adventure Zoo
Zoo Emmen is met Young & Connected

d jaar
Vind jij honder
atlasvlinder
stokoud? Een
anders over.
denkt daar heel
een paar dagen
Hij leeft maar
lf al bejaard
en vindt zichze
na een week!

Een ijsbeer
is een
vetzak. Letter
lijk. Als
hij een zeeho
nd heeft
gevangen, eet
hij vooral het
vet op. Dat is
hard nodig,
want
zonder spekla
ag
nooit om kilome lukt het je
ters lang door
het ijskoude
poolwater te
zwemmen.

vol belevenissen. In maart 2016 werd
Emmen geopend. Wildlands Adventure

Minileven

Vet beest

Koele kop
krokodil

w

Stel je voor
dat je moed
er
twee meter
langer zou
zijn
dan je vader
! Bij flappe
ntakken is dat
heel normaal.
De vrouwtjes
zijn dubbel
zo
groot als de
mannetjes.

Boem!

Wist je dat
het leven van
een
giraffenbaby
begint met
een enorme
dreun
de moeder tijdens ? Omdat
de geboorte
blijft staan,
valt het kleintj
e
meteen twee
meter naar
beneden. Gelukk
ig kan-ie
daar heel goed
tegen.

Colofon
Deze krant is tot stand gekomen in opdracht
van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
in samenwerking met Uitgeverij Young &
Connected, uitgever van Kidsweek & 7Days.
REDACTEUR: Bouwien Jansen. VORMGEVING:
Susy Cascado. FOTOGRAFIE: Dreamstime,
Herman Engbers, WILDLANDS Adventure
Zoo Emmen. YOUNG & CONNECTED: Angela
Kokshoorn, Patrice Sijmons.

een samenwerking aangegaan om
bekendheid te krijgen bij kinderen
en jongeren.
De campagne bestond uit advertising
in zowel Kidsweek en 7Days en op
maat gemaakte producties, waaronder
een eigen krant van 8 pagina’s.
De Wildlands krant is als “hartkrant”

in Kidsweek, vlak voor de herfstvakantie, verspreid bij de gehele oplage van Kidsweek. Daarnaast
heeft Wildlands 10.000 losse exemplaren extra laten drukken om uit te delen aan de dag gasten.
In de krant kun je alles lezen over het nieuwe themapark, survivaltips en diverse weetjes over dieren.
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Dit is een commerciële
bijlage van Gottmer

Het Grijze Jagerspel
Welkom in de wereld van de Grijze Jager,
een historische wereld vol woeste wouden,
steile kliffen en ruige bergketens. Op de vlaktes
vind je statige kastelen. In de heuvels houden de
angstaanjagende Wargals zich schuil. En diep
in het bos staat het kleine huisje van leermeester
Halt. Daar woont ook Will, een weesjongen,
die een opleiding volgt tot meesterspion.
Hij is de hoofdpersoon van een serie vol
spannende avonturen en geheimen.
De Grijze Jager van John Flanagan is een
fantastische serie over het koninkrijk Araluen,
dat veel wegheeft van het middeleeuwse
Engeland. Overzee liggen allerlei buurlanden,
zoals het noordelijke Skandia, waar de Vikingen
vandaan komen. De Araluenen hebben er een
flinke kluif aan om hun aanvallen te bestrijden.
Gevaarlijker nog is de duistere Morgarath,
die is verbannen naar het zuiden. Hij is verbitterd
en zint op wraak: hij is vastbesloten de macht
te grijpen. Gelukkig zijn er de Grijze Jagers,
spionnen in dienst van de koning, die snel en
behendig zijn en zichzelf onzichtbaar kunnen
maken. Als er oorlog dreigt, bespieden zij de
vijandige troepen, zodat ze de koning en zijn
leger kunnen informeren.
De Australische schrijver John Flanagan schreef
al twaalf boeken over de Grijze Jagers, en nu
verschijnt er een dertiende boek: De Grijze
Jager - De vroege jaren 1 - Het toernooi van
Gorlan. Dat gaat over de jonge jaren van
Halt en is heel erg spannend. Samen met de
vijf Broederband-boeken, de vervolgserie die zich
afspeelt op zee, zijn er nu 18 boeken - en John
Flanagan is nog lang niet klaar met schrijven.
Reden voor een feestje dus! Schrijf maar vast
in je agenda: op 15 mei 2016 zien we je bij de
Grijze Jager Dag in het Archeon.
In Grijze Jager-outfit natuurlijk.
Tot dan!

FOTO: DIANE BAKKER

Wil je samen verdwalen in de wereld van de Grijze Jager?
Neem een dobbelsteen en voor elke speler een pion. Ga van start op 1.
Om de beurt mag je gooien. Kom je op een gekleurd vakje, lees dan hieronder
de instructies. Wie het eerste de eindstreep bereikt, heeft gewonnen!
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7

Uitverkiezingsdag! Vandaag
stellen alle pupillen van kasteel
Redmont zich voor aan de
leermeesters. Ga een stap terug
om je goed voor te bereiden.

Vandaag neem je afscheid van
kasteel Redmont, waar je bent
opgegroeid. Je gaat in de leer
bij de Grijze Jagers!
Ga drie stappen vooruit.
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Helaas, geen enkele leermeester
ziet iets in jou. Terwijl de anderen
feestvieren, zit jij te treuren onder
een boom. Sla een beurt over.

Help! Er is een enorm wild zwijn
in het bos en heer Roderick heeft
jou opgedragen om mee te gaan
op zwijnenjacht. Je schiet raak!
Gooi nog eens.
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’s Nachts klim je stiekem tegen
de kasteelmuur op om het briefje
te lezen dat Halt, de Grijze Jager,
over jou heeft geschreven.
Helaas, je wordt gesnapt.
Ga een stap terug.
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28
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13

19

Je bereikt de Driestappas, de kloof
waarlangs het leger van Morgarath
zich verplaatst en opmaakt voor
de grote strijd. Levensgevaarlijk.
Ruil met de speler die het minst
ver is van plaats.

28

Bij de ruïnes van Gorlan moet je
het opnemen tegen bloeddorstige
Kalkara. Gooi nog een keer. Bij 1
of 2 win je en schuif je een plaats
door. Anders ga je terug naar 16.

14

Foute boel! De Wargals hebben
een brug gebouwd over de Spleet!
Steek de brug in brand en gooi
nog eens.

17

Gevaarlijk terrein: je bevindt je
op de Vlakte van Morgarath,
de heerser van Nacht en Ontij.
Duik diep in je mantel en sluip
ongezien een plaats vooruit.
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26

20
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Er sluipen Skandiërs door het
bos. Zorg dat de strijders uit het
noorden jou niet zien.

31

De Slag bij de Heckingse Heide is
berucht. Het leven van leermeester
Halt wordt op het nippertje gered.
Sta stil bij deze historische
gebeurtenis en sla een beurt over.

33

Gefeliciteerd! Jouw leertijd is
voltooid. Je bent dapper en
volhardend geweest, en hebt laten
zien dat je een echte Grijze Jager
bent. De koning geeft jou een
eigen gebied: KARWIJ!
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25

Grijze Jager Dag
in het Archeon

Grijze Jagers
aan het woord

Araluen Bordspel

Wedstrijd
voor scholen
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John Flanagan
vertelt

24
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Op de Vlakte van Uthal vindt de
grote strijd plaats tussen de legers
van Morgarath en Araluen.
Pas als je zes gooit kun je verder.

30

29
27
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Je bent onderweg op een missie
naar Celtica. De grensstreek
is helemaal uitgestorven.
Alle huizen zijn verlaten.
Sla een beurt over om uit te
zoeken wat er aan de hand is.

32
31

1

Het is gevaarlijk op de Eenzame
Vlakte. Er zwerven twee ontsnapte
Kalkara rond, aapachtige monsters
die je kunnen hypnotiseren met
hun ogen. Ga snel door naar 13.
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Voor Gottmer Uitgevers Groep heeft Young & Connected een 8 pagina Grijze Jager “hartkrant”
ontwikkeld. De Grijze Jager is een boekenreeks, geschreven door de Australische schrijver John
Flanagan waarvan inmiddels miljoenen exemplaren zijn verkocht.
De krant verscheen in maart 2016 ter promotie van de jaarlijkse Grijze Jager-dag in het Archeon.
In deze krant zijn veel fans aan het woord, staat een interview met de schrijver John Flanagan en
onze redacteur bedacht een Grijze Jager spel. Ook konden scholen meedoen met een prijsvraag
waarbij ze een totaal verzorgde schoolreis konden winnen. Het resultaat hiervan was dat tientallen
scholen hieraan hebben meegedaan. Bij de krant werd door de onderwijsredactie van Kidsweek in
de Klas een leskaart gemaakt zodat de krant ook in de klas kon worden gebruikt.
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In opdracht van Nintendo Nederland heeft Young & Connected
een 8 pagina Nintendospecial gemaakt. Deze uitgave is als
‘hartkrant’ in Kidsweek meegedrukt (oplage 70.000 exemplaren).
Om het bereik te vergroten is de desbetreffende Kidsweek inclusief
hartkrant in de aanloop naar Sinterklaas, bijgesloten bij de gehele
oplage van De Volkskrant, waardoor de totale oplage op 380.000
exemplaren uitkwam.

Haal uit: bewaarexemplaar!

Dit is een commerciële bijlage van Nintendo

Pagina 2

Alles kan in Tomodachi Life
Pagina 4

Pokémontrainers
gezocht!
Pagina 6

Eindeloos
veel Mario
Pagina 7
Splatoon:
spetterend
verfgevecht
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Vol spelletels
en knutser:
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Super Sma io Maker
Super Mar & Luigi:
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Paper Jam
© 2015 Nintendo.
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Advertenties

Deadlines reserveren en aanleveren

RESERVEREN

AANLEVEREN

Kidsweek

Tot vrijdag 17.00 uur voor
donderdag van plaatsing

Maandag 12.00 uur voor
donderdag van plaatsing

Kidsweek in de Klas

Minimaal 4 weken voor plaatsing

7Days

Tot vrijdag 17.00 uur voor vrijdag
van plaatsing

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Certified pdf-document, resolutie 200 dpi
AANLEVEREN
• Via e-mail, bestanden tot 7 mb
• wetransfer.nl of vergelijkbaar programma
naar adverteren@yandc.nl

Online

Deadlines reserveren en aanleveren
Uiterlijk 5 werkdagen voor start van de
campagne bij adverteren@yandc.nl:
• Naam adverteerder en campagne
• Begin- en einddatum campagne
• Doel URL waarnaar de uiting(en) moet(en)
doorlinken
• Naam en telefoonnummer adverteerder
of mediabureau
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Zie www.yandc.nl/adverteren

WWW.YANDC.NL

Dinsdag 12.00 uur voor
vrijdag van plaatsing

Algemene voorwaarden
Op het plaatsen van advertenties in print
en online zijn de Algemene Voorwaarden
van Uitgeverij Young & Connected BV
van toepassing.
Zie www.yandc.nl/adverteren.

Contact
Voor meer informatie over Business Solutions,
adverteren, Custom Publishing en andere
mogelijkheden kunt u contact met ons
opnemen.

• Budi Goudsmit | b.goudsmit@yandc.nl
020 6353042 | 06 52814093
•P
 atrice Sijmons | p.sijmons@yandc.nl
020 6353283 | 06 50439853
• Joris van Roemburg | j.vanroemburg@yandc.nl
020 6353242 | 06 46445999

Uitgeverij Young & Connected BV
Meeuwenlaan 98-100 – 1021 JL Amsterdam – 020 6353262
www.kidsweek.nl www.sevendays.nl www.custompublishing.nu

