
Het nummer ’Mijn allerbeste vriend’ van Tess is de ti-
telsong van de nieuwe serie ’Spetter’. Tess, winnares van
het nationaal Junior Songfestival in 2005, schreef het
nummer helemaal zelf. De jonge songfestivalwinnares
en de dolfijn hebben elkaar inmiddels ontmoet en samen
gespeeld in het Dolfinarium. „Hij is hartstikke lief en
voelt heel zacht”, vertelde ze na afloop. 

De kinderserie gaat over kostbare Romanovjuwelen
die worden gestolen, waardoor Anne en haar broer Mark
verzeild raken in een spannend avontuur. Voor dolfijn
Spetter is het schrikken, wanneer blijkt dat de schurken
niets te ver gaat om de juwelen in hun bezit te houden. 

De serie is vanaf 11 juni bij Jetix te zien. De single ’Mijn
allerbeste vriend’ is verkrijgbaar in de winkel. 

1- (1) jeckyll & hyde/freefall

2- (3) beyonce ft shakira/beautiful liar

3- (2) nelly furtado/say it right

4- (6) mika /grace kelly

5- (--) bob sinclar ft cutee b/sound of freedom

6- (7) maroon 5/makes me wonder 

7- (5) zware jongens ft daroon/psv jump

8- (4) kus/mama

9- (8) timbaland /give it to me

10- (11) christina aguilera/candyman

11- (9) gerard joling/maak me gek

12- (--) edsilia rombley/nooit meer ....on top... 

13- (10) gwen stefani /the sweet escape 

14- (13) krezip/plug it in & turn me on

15- (14) ne-yo/because of you

KiKaKids
ZOEKEN ARTIESTEN
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Op 23 en 24 juni is het weer zover: het Studio 100 Zo-
merfestival. Een grote show in het Rotterdamse Ahoy
waar alle Studio 100-sterren komen optreden. De ko-
mende weken stellen we er een aantal aan je voor. Houd
deze rubriek goed in de gaten, want je kunt er ook nog
leuke prijzen mee winnen met als hoofdprijs een vipar-
rangement voor vier personen naar het festival. Deze
week voelde Newzy Mega Mindy eens aan de tand. 

Bel voor tickets 0900 – 300 5555 (E 0,45 pm) of 0900 –
9203 (E 0,45). Meer info op: www.studio100.nl.

Hi, je bent nog niet zo lang op tv. Word je op straat veel
herkend? 

„Af en toe zijn er kinderen die mijn ogen of mijn stem
herkennen, maar echt herkend word ik nog maar zelden.
Dat vind ik eigenlijk niet erg, want dan hoef ik niet elke
dag moeite te doen om er goed uit te zien…”

Wat vind je het leukste aan de rol van Mega Mindy?
„Het dubbele karakter van het personage. Het verlegen

en stuntelige van Mieke en het stoere, zelfverzekerde van
Mega Mindy.” Lijk je op een van hen?

„Ik lijk zowel op Mieke als op MM, er ligt in allebei de
rollen iets van mezelf. In het dagelijkse leven voel ik me
wel meer Mieke. Dat is misschien maar goed ook, want de
mensen zouden nogal raar opkijken, als ik met zo’n roze

pakje over straat zou lopen.” 
Wat kunnen we van jou verwachten tijdens het
Zomerfestival? 

„Dat moet eigenlijk nog een verrassing blij-
ven.”

Wie zijn je favoriete Studio 100-figuren?
„Als ik agent Toby niet meereken, zijn het
de kabouters. Ik vind ze er schattig uitzien

en het decor waarin ze vertoeven heel
mooi.”

Heb jij al plannen voor de zomer-
vakantie?

„Ik zal deze zomer bezig zijn
met de opnames van een nieu-
we MM-reeks dus dat is een
leuk vooruitzicht.”

Wat is jouw favoriete zo-
merhit?

„Goh, die heb ik niet echt,
maar vele liedjes van K3 brengen

mij wel in vakantiestemming.”
En favoriet vakantieland?
„Tot nu toe was mijn mooiste reis die naar

Zuid-Afrika. Echt een onvergetelijk mooi en
gastvrij land.” 

PRIJSVRAAG: Hoe heet de grote liefde van
Mega Mindy?

Stuur je antwoord voor di. 22 mei a.s. naar:
newzy@telegraaf.nl en maak kans op 10x een
handtekeningkaart van Mega Mindy en de K3
quiz game.
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KINDERSUDOKU WK 20

Vul steeds de cijfers 1 t/m 4 in.
In iedere rij (van links naar rechts), in iedere kolom 

(van boven naar beneden) en in ieder vierkantje van 2 x 2 
vakjes mogen de cijfers maar één keer voorkomen.
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SUDOKU

Ruim twee jaar geleden
verloor Lilian haar klasge-
nootje Lotte aan de ziekte
kanker. Ze werd maar veer-
tien jaar oud. Omdat Lilian
dit zo ontzettend erg vond,
besloot ze iets te doen; ze
organiseerde een concert,
waarvan de opbrengst naar
stichting KiKa (kinderen

kankervrij) ging. Mirre (15),
Dennis (13) en Kirsten (11)
hielpen Lilian met deze uit-
daging. Het concert, met
een opbrengst van 6000
euro, bleek een groot suc-
ces. Maar voor de vrienden-

groep is dit nog niet ge-
noeg. Ook nu zijn ze weer
druk bezig met de organi-
satie van een concert. En
dit jaar willen ze geen
6000, maar 10.000 euro op-
halen!

Het neemt natuurlijk
enorm veel tijd in beslag om
zo’n concert te organiseren.
Maar net als vorig jaar laten

deze KiKakids zich
niet uit het veld slaan.

„Bij het eerste con-
cert hebben we veel
tegenslagen gehad,
maar je krijgt er zo-

veel voor terug”,
vertelt Lilian.
„Het is vooral heel
lastig om artiesten

te vinden. Veel be-
kende Nederlanders zet-

ten zich voor een ander goed
doel in en willen zich dan niet
voor Kika inzetten. Sowieso
kom je eerst bij het manage-
ment van artiesten terecht en
die willen geld zien. Dat heb-
ben we natuurlijk niet.” 

Daarom heeft het viertal dit
jaar een veiling georganiseerd
om wat extra’s te verdienen.
Zodoende kunnen ze toch nog
een beetje geld betalen aan ar-
tiesten. Via de site www.kika-

concert.nl bieden ze onder an-
dere hotelarrangementen, ca-
deaubonnen en een fiets (met
handtekeningen van de Zoop-
acteurs) aan. „Dat is allemaal
gesponsord, dus daar zijn we
al heel erg blij mee. Ook is er
een berenverkoop georgani-
seerd. Daarmee hebben we vo-
rig jaar duizend euro opge-
haald. Op dat bedrag hopen
we nu natuurlijk ook weer.”

Lilian, Mirre, Dennis en
Kirsten hoeven het gelukkig
niet allemaal alleen te doen.
KiKa is op zoek naar een loca-
tie, omdat ze daar vorig jaar
wel heel veel geld aan kwijt
waren. Ook krijgen de kids
hulp van muziekbureau JFK
en Rick Brandsteder komt
presenteren. Wel zijn ze nog
druk op zoek naar vrijwilli-
gers: mensen die posters en
flyers willen ontwerpen en
drukken, iemand die ballon-
nen, goodie bags of bloemen
kan leveren, een slijterij en na-
tuurlijk artiesten. Zucht… wat
een onderneming! 

Om dit allemaal voor elkaar
te krijgen, heeft de organisatie
niet stilgezeten. „We hebben
kranten, radio en televisie be-
naderd en naar iedereen die
we kennen mailtjes gestuurd”,
vertelt Lilian. 

Weet jij een manier om deze
kinderen op één of andere ma-
nier te helpen om het concert
compleet te maken? Surf dan
naar www.kikaconcert.nl.

Het concert gaat waar-
schijnlijk in december plaats-
vinden. En de kaartjes kosten
rond de tien euro. Maar voor
alle exacte informatie moet je
gewoon de site van Kika in de
gaten houden.
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Mega Mindy op
Zomerfestival

Hoe lijkt het jou om een ech-
te paparazzo te zijn? Net zo
lang wachten bij de rode loper
totdat je je idool op de foto
hebt gezet, alle trucs leren van
Edwin Smulders, één van de
bekendste paparazzifotogra-
fen van Nederland? 

Is dit iets voor jou? Dan kun
je meedoen aan het Newzy Co-
rel junior paparazzi-evene-
ment. Stuur jouw leukste foto
naar Newzy en wij selecteren
uit alle inzendingen tien juni-
orpaparazzi* die bij de premiè-
re van de musical ’Kuifje en de
Zonnetempel’ op 22 mei a.s.
foto’s mogen maken.Degene
die de beste foto heeft ge-
maakt, wordt beloond met een
Corel Paint Shop Pro Photo XI-
pakket zodat je ook thuis je fo-
to’s kunt bewerken en je uit-
eindelijk dé perfecte foto
krijgt. Mail je inzending van-
daag nog naar: newzy@tele-
graaf.nl o.v.v. junior paparazzi
evenement.

* Deelnemers moeten tus-
sen de 10 en 14 jaar oud zijn
en toestemming van ouder of
voogd hebben gekregen. 

Junior
paparazzi-
evenement

Geef je nu op!

Kopje
onder
■ Dit Pakistaanse jon-
getje zoekt samen met
zijn aapje verkoeling in
de rivier. Er is alleen
één probleem: zijn hari-
ge vriendje kan zelf
niet zwemmen en daar-
door wordt hij kopje
onder geduwd! Geluk-
kig bereikten de twee
weer veilig de kant.

FOTO: REUTERS
Het spel Monopoly is

één van de bekendste
bordspellen ter wereld.
Iedereen die in het spel
op de door jou gekoch-
te straat komt, moet
huur betalen. Wie het
meeste geld heeft, is de
uiteindelijke winnaar.
De 19-jarige Jori Rei-
nink uit Emmen heeft
vrijdag op een heel an-
dere manier Monopoly
gespeeld om geld in te
zamelen. Dit voor kin-
deren in India. 

Binnen 24 uur heeft
zij alle straten bezocht
die op het monopoly-
bord voorkomen. Met
een rugzak op haar rug

en een fototoestel om
haar nek vertrok Jori
’s ochtends om vijf uur
vanaf het treinstation
Emmen. Het bewijs dat
Jori daadwerkelijk in
alle monopolystraten is
geweest, leverde ze
door zichzelf te foto-
graferen met de straat-
naambordjes op de ach-
tergrond. Zij vroeg
mensen haar te sponso-
ren door een bedrag
per bezochte straat te
geven. Jori gaat het
geld dat ze met deze
actie ophaalde goed be-
steden. Het is namelijk
bedoeld voor stichting
Edukans. Deze organi-

satie geeft steun aan
onderwijs voor kinde-
ren in ontwikkelings-
landen. Jori heeft van
haar eigen spaargeld
een reis naar India ge-
boekt. Samen met men-
sen van Edukans zal ze
het sponsorgeld geven
aan kinderen in India

die een oplei-
ding verdienen.

Jori: „Ik ben al een keer
eerder in India geweest
en was erg onder de in-
druk van alle armoede
die ik daar om me heen
zag. Ik ben blij dat ik op
deze manier kan hel-
pen. Nu kunnen weer
een paar straatkinderen
naar school.” 

OP MONOPOLYTOCHT
■ Jori in
India.

Zomerkamp
voor baasjes

Wil jij later de baas worden van een
grote tv-zender? Of liever van een
voetbalclub of een manege? Dan moet
je wel leren hoe het is om een baas te
zijn. Dat kan allemaal tijdens het zo-
merkamp ’Jij De Baas’. De hele week
ben jij degene die mag bepalen wat er
gebeurt, want jij en niet de grote men-
sen zijn de baas in dit zomerkamp. Spe-
lend leer je ondernemen en wat er alle-
maal komt kijken bij het beginnen van
een eigen bedrijf. 

En misschien weet je na deze week
wel of je na de basisschool wel naar
het entreprenasium wilt gaan. Dat is
de middelbare school die speciaal be-
doeld is voor kinderen die later onder-
nemer willen worden. Leuk toch?

Het zomerkamp vindt plaats in de regio Haren, van 6
t/m 10 aug. En is bedoeld voor kinderen uit de groepen 6,
7 en 8 van de basisschool. 

Meer informatie via www.jijdebaas.nl.

■ Tess heeft er een
nieuwe vriend bij.
FOTO: DOLFINARIUM

■ (v.l.n.r.) Kirsten,
Lilian, Mirre en
Dennis.

■ John de Mol,
de grote baas
van tv-zender
Talpa.
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Kids Choice Awards 2007
Slijm voor Bastiaan Ragas!

De jaarlijkse Nickelodeon Kids
Choice Awards werden gisteren uit-
gereikt in Theater Carré en wie de af-
gelopen jaren heeft opgelet weet
wat dat betekent: slijmen geblazen!

Dit jaar viel die eer Bastiaan Ragas
ten deel, ambassadeur van Stichting
De Opkikker. Daarmee sleepte hij
ook de award voor Beste Goede Doel
binnen, goed voor een cheque ter
waarde van E 80.000.

Bij de Kids Choice Awards bepalen
kinderen wie er met de prijzen naar
huis gaan. Liefst een half miljoen
stemmen werden er de afgelopen
maanden uitgebracht op de Nickelo-
deon-site en dat betekende o.a.
awards voor Elize (Beste Zangeres),
Ch!pz (Beste Popgroep), Afblijven
(Beste Film), Bratz (Beste Cartoon),
Nienke uit Het Huis Anubis (Beste Tv-
ster) en Klaas-Jan Huntelaar (Beste
Sporter).

De KCA 2007 wordt vandaag tus-
sen 10.00 en 11.30 uur uitgezon-
den op Nickelodeon.

■ Leuk, zal Bastiaan
Ragas gedacht heb-
ben. Denk je een vet-
te award op te gaan
halen, krijg je een
bak slijm over je
heen!
FOTO’S: PETER PIJLMAN
EN RICHARD MOUW

■ Vaste prik bij de
KCA: de oranje loper!


