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1x voor €17,50 
Neem nu een abonnement op Nickelodeon Magazine en geniet elke vier weken 
van de nieuwste strips met alle Nickelodeon characters, de leukste moppen, puzzels 
‘en nag veel meer. Reageer nu en betaal slechts € 17,50 i.p.v. € 24,15 voor 7 nummers. 

Ttasnelnaarwwwizesternijnickelodeon 
of bel aratis 0800-5566545! 
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Je huis wordt een 
MET DE KIDS- EN JONGERENCLUBS 

VAN HET WERELD NATUUR FONDS. 

Speciaal voor kinderen 
UiteGuard (12-18 jaar) 
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My aar elke €1 die zij uitgeven oan LEGO seks, geven wij | punt, 
[en voorelke 100 punten krijgen zij een cadeaubon von €5 

voor joaw volgende ESO aanschaf! 
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Wanneer er gevaar dreigt wanneer kwaad de Kap opsteekt zl de HERO FACTORY snel can. 
opruirebenst van de best robots In elkaar Semen Elke robe ia apoeiaal ontworpen en van 
Ee slk noodgeval eatasrole ol ennatuurijke amp Ia 
besujden de de robomwerald bedreigt 

« maake eigen HERO FACTORY team en deel 
vonturan met andere fans over de hele wereld 

« Houd contact mat de HERO FACTORY 
voor essentie real-ima uypdatae ver misses (het aats leus van Makuhero Ch 

© spoel de cole game en ral de stad samen mat 
het HERO FACTOR Lear. 

Eik gevaar dat dreigt, waar en wanneer dan ook: 
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