
MODERN EN STIJLVOL
De nieuwe Peugeot 107 is dankzij z’n subtiele lijnen en moderne interieur helemaal van deze tijd. 
Met zijn LED-verlichting en verchroomde sierranden een lust voor het oog. Ervaar de nieuwe 
Peugeot 107 bij uw Peugeot-dealer.

DE NIEUWE PEUGEOT 107 VANAF € 6.999
De Peugeot 107 is niet alleen vernieuwd, maar ook voordelig geprijsd. U heeft 
de nieuwe Peugeot 107 namelijk al vanaf € 6.999,-. Dat is mooi meegenomen. 
Ga dus snel naar uw Peugeot-dealer.

www.peugeot.nl

Gem. verbr. (afh. van type versnellingsbak) l/100 km: 4,3-4,5; km/l: 23,2-22,2; CO
2
: 99-104 gr/km.

DE NIEUWE PEUGEOT 107

Genoemde adviesprijs is incl. btw, bpm en bpm-toeslag, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges, incl. € 1.391,- introductiepremie. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Actie geldig t/m 30 juni 2012. Kijk op Peugeot.nl voor 
meer informatie en voorwaarden of vraag ernaar bij uw Peugeot-dealer.

MOOI OOK MOOI

V.A.DE NIEUWE PEUGEOT 107 € 6.999
GEEN WEGENBELASTING A SLECHTS 14% BIJTELLINGGEEN BPM  
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+
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Het Tropenmuseum Junior in Amsterdam won eind vorige maand de Children’s Museum Award 2012, de award voor het leukste 
kindermuseum wereldwijd. Hoog tijd voor Metro om te kijken wat de leukste musea voor kinderen in Nederland zijn.  

  WILKE MARTENS  
wilke.martens@metronieuws.nl

  De leukste kindermusea  

 Tropenmuseum 
Junior
Het Tropenmuseum in 
Amsterdam is niet zomaar uit-
geroepen tot beste kindermu-
seum: er zijn niet alleen leuke 
activiteiten voor kinderen in 
het museum, ook kunnen ze 
thuis aan de slag met doe- 
boeken en kleurplaten. Nog 
tot en met 22 april kunnen 
kinderen op zaterdag en 
zondag in de Afrika Tentoon-
stelling terecht om - net als de 
Oegandese kunstenaar Sanaa 
Gateja - je eigen kralenketting 
te maken van opgerold oud 
papier. En in de meivakan-
tie mogen kinderen vanaf 
4 jaar hun eigen Afrikaanse 
geluksamulet maken. 

Entree: tot en met 12 jaar vanaf 6,00 euro; ouder 
dan 13 jaar vanaf 10,00 euro

www.tropenmuseum.nl

Rijksmuseum van 
Oudheden

Versla Griekse goden of 
beleef een Egyptisch avon-
tuur op de iPad: het Rijks-
museum van Oudheden 
in Leiden maakt kinderen 
thuis al nieuwsgierig naar 
de oudheid. In het museum 
zelf hoeven ze zich ook niet 
te vervelen. In de kinderexpo 
Nieuws uit het Midden-Oos-
ten kunnen jonge verslag-
gevers hun eigen krant 
maken. En in de Week van 
de Klassieken (18 tot en met 
25 april) leren kinderen niet 
alleen over de avonturen van 
Odysseus, maar kunnen ze 
ook Griekse theatermaskers 
maken. 

Entree: gratis voor kinderen tot en met 12 jaar; 
5,50 euro voor 13 tot en met 17 jaar; 9 euro voor 
volwassenen
 

www.rmo.nl 

Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam 
Alsof skeletten van olifanten 
en tijgers, honderden insecten 
en schelpen nog niet genoeg 
zijn om jonge natuurliefheb-
bers te vermaken, organiseert 
het Natuurhistorisch Museum 
in Rotterdam iedere eerste 
woensdag van de maand het 
Natuurspreekuur. Van half 
drie tot half vier kun je met 
al je natuurvondsten - of het 
nou veren, botten of fossielen 
zijn - terecht bij een expert. 
Hij of zij kan alles vertellen 
over je vondst. Natuurlijk zijn 
ook oudere (amateur)biologen 
welkom.

Entree: gratis voor kinderen tot en met 4 jaar; tot en 
met 15 jaar 3 euro (woensdag gratis); 6 euro voor 
volwassenen

www.nmr.nl 

Kinderboeken 
Museum

De schurk Inktvraat bedreigt 
Papiria, de literaire kinder-
wereld die het Kinderboeken-
museum in Den Haag heeft 
gecreëerd. Inktvraat vreet 
alle woorden en zinnen die 
hij tegenkomt zonder pardon 
op. Door zelf griezelverhalen 
of stripverhalen te maken, 
kun je Inktvraat verslaan. 
Naast deze tentoonstelling, 
voor kinderen vanaf 7 jaar, 
is er ook een overzicht van 
het werk van illustrator Thé 
Tjong-Khing en de allerjong-
sten kunnen zich vermaken 
in de wereld van Kikker. 

Entree: gratis voor kinderen tot en met 3 jaar; tot 
en met 18 jaar 6,00 euro; volwassenen 7,50 euro

www.kinderboeken-
museum.nl
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  Madonna  

  Lourdes krijgt 
straf  

  De dochter van Madonna kan fl uiten 
naar een plekje op het podium tijdens 

de aankomende wereldtournee van 
haar moeder. De zangeres dacht 
eraan de 15-jarige Lourdes toe te 

voegen aan haar groep dansers, maar 
is woedend nadat ze onlangs werd 

gefotografeerd terwijl ze een sigaret 
rookte.  


