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 BESTE 
DIERENVRIENDEN,
Het Samen op Stap boekje staat bomvol korting voor 
leuke dagjes uit. Met dit boekje krijg je korting op de 
entreeprijs bij parken, musea en andere activiteiten.

Op iedere pagina staan de bijhorende actievoorwaarden 
vermeld. Lees deze goed en kijk van te voren altijd op 
de website van de aanbieder om de openingstijden te 
checken.

Veel plezier met elkaar! 



Samen op Stap l 3 

Ga naar go.bodyworlds.nl/kortingsactie en voer de actiecode SOS22 in.

BEZOEK  
BODY WORLDS 
AMSTERDAM 

BODY WORLDS Amsterdam neemt je mee op een 
fascinerende reis door het menselijk lichaam. 

De tentoonstelling toont echte geplastineerde 
lichamen, waardoor je een uniek kijkje krijgt in onze 
anatomie en hoe ons lichaam werkt. Deze originele 
attractie heeft genoten van internationaal succes 
over de hele wereld. Het heeft meer dan 40 miljoen 
bezoekers getrokken sinds het begin in 1995. 

Ben je klaar voor een onvergetelijke ervaring? Boek 
nu een bezoek aan de fantastische BODY WORLDS 
tentoonstelling Amsterdam!

KORTINGSACTIE
Ontvang 30% korting op je ticket. Ga naar  
go.bodyworlds.nl/kortingsactie, voer de code SOS22  
in en koop je tickets met korting.

MEER INFORMATIE
Adres: Damrak 66, Amsterdam
Voor de actuele openingstijden raden we aan de  
website te raadplegen: go.bodyworlds.nl/kortingsactie

Ontdek de gevolgen van geluk en gezondheid op het lichaam

Body Worlds

https://www.dierenbescherming.nl/
http://go.bodyworlds.nl/kortingsactie
http://go.bodyworlds.nl/kortingsactie
http://go.bodyworlds.nl/kortingsactie
https://www.bodyworlds.nl/


Ga naar www.hotelgeschenkshop.nl/fletcher en koop je unieke reserveringscode.

Fletcher Hotels Samen op Stap l 4 

NACHTJE WEG VOOR 
2 PERSONEN VAN  
  79,- VOOR  29,90 

Fletcher Hotels, een garantie voor genieten. Dé 
Nederlandse hotelketen waar jouw wensen centraal 
staan. Met ruim 100 unieke hotels gelegen op de 
mooiste plekjes van Nederland is er voor iedere 
gelegenheid een hotelovernachting. 

Wat dacht je van een landgoed op de Veluwe, 
een kasteel in Zuid-Limburg, een Beach hotel aan 
de Zeeuwse kust of een hotel met een compleet 
verzorgd BLUE Wellnessresort? Waar je ook naartoe 
wilt, een Fletcher hotel is altijd binnen handbereik. En 
de deur staat wagenwijd voor je open.

KORTINGSACTIE
Je kunt t/m 31 maart 2023 een unieke reserveringscode kopen. 
Met deze reserveringscode kun je tot een jaar na aankoop een 
hotelovernachting voor 2 personen reserveren in één van de 
ruim 100 unieke Fletcher hotels verspreid door het land. 

Hoe het werkt: 
1.  Ga vóór 31 maart 2023 naar  

www.hotelgeschenkshop.nl/fletcher
2. Bestel je unieke reserveringscode
3.  Reserveer t/m een jaar na aankoop je hotelovernachting  

voor 2 personen

PRIJZEN
€ 29,90 voor 2 personen
Inhoud arrangement:
- 1x hotelovernachting voor 2 personen
-  Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en 
wandelroutes

- Gratis WIFI

MEER INFORMATIE
www.hotelgeschenkshop.nl/fletcher
0347 - 750430

Geniet van een hotelovernachting voor 2 personen met maar liefst 62% korting

http://www.hotelgeschenkshop.nl/fletcher
http://www.hotelgeschenkshop.nl/fletcher
http://www.hotelgeschenkshop.nl/fletcher
tel:31347750430
https://www.fletcher.nl/nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 5 Lovers Canal Cruises Samen op Stap l 5 

MAAK EEN 
RONDVAART DOOR 
DE GRACHTEN VAN 
AMSTERDAM 

Geniet van je spectaculaire trip naar Amsterdam 
en maak je ervaring compleet met een fantastische 
Rondvaart Amsterdam! Verken deze bruisende stad 
vanuit een ander perspectief en ontspan als je vaart 
door de prachtige grachten en langs iconische 
bezienswaardigheden. 

De Rondvaart Amsterdam biedt een uur durende 
rondvaart langs de beroemde bezienswaardigheden 
van het centrum. Mis deze geweldige ervaring niet en 
boek jouw Rondvaart Amsterdam tickets vandaag!

KORTINGSACTIE
Ontvang 30% korting op je ticket. Ga naar  
go.lovers.nl/kortingsactie, voer de code SOS22  
in en koop je tickets met korting.

MEER INFORMATIE
Voor de actuele openingstijden en de afvaarlocaties  
raden we aan de website te raadplegen:  
go.lovers.nl/kortingsactie

Laat je 
betoveren door de schoonheid van de Amsterdamse grachten

Ga naar go.lovers.nl/kortingsactie en voer de actiecode SOS22 in.

http://go.lovers.nl/kortingsactie
http://go.lovers.nl/kortingsactie
https://www.lovers.nl/
http://go.lovers.nl/kortingsactie
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 6 

Op vertoon van deze advertentie ontvang je 25% korting op je ticket.

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

EEN DOODLEUK 
MUSEUM 

Het Natuurhistorisch is een doodleuk Rotterdams 
museum dat blijft verbazen. De vaste collectie vogels, 
zoogdieren, vissen, insecten, schelpen en planten 
toont de biodiversiteit in al zijn verscheidenheid. 
Fossielen die in de Nederlandse bodem te vinden 
zijn, zie je in de tentoonstelling ‘Opgeraapt Opgevist 
Uitgehakt’. De expositie ‘Pure Veerkracht’ laat zien 
dat de stad ook natuur is. Blikvangers zijn het skelet 
van een potvis en het geraamte van olifant Ramon. 
Met beroemde dode-dieren-met-een-verhaal zoals de 
Dominomus, de IJs-ijsvogel en de McFlurry-egel trekt 
het museum zelfs (inter)nationale aandacht.

Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het 
Natuurhistorisch) is een museum met bijzondere 
aandacht voor de natuur en de natuurhistorie. Een 
geweldig uitje voor natuurbewonderaars, groot en 
klein.

KORTINGSACTIE
Ontvang 25% korting op je ticket. Op vertoon van deze 
advertentie wordt de korting bij de kassa verrekend.

PRIJZEN
Op vertoon van deze advertentie ontvang je 25% korting 
voor maximaal 4 personen op onderstaande entreeprijzen.
Kinderen 5 t/m 15 jaar € 4,-  € 3,- 
65+, studenten, CJP, groepen >10 € 4,-  € 3,- 
Volwassenen € 8,-   € 6,- 
Kinderen t/m 4 jaar, Vrienden, 
Museumkaart, Rotterdampas Gratis

MEER INFORMATIE
Adres: Westzeedijk 345, Rotterdam
Geopend van dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur. 
www.hetnatuurhistorisch.nl

Blijf je 
verbazen in Het Natuurhistorisch

Samen op Stap l 6 

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/
https://www.hetnatuurhistorisch.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 7 

Ga naar miniworldshop.nl/product/dierenbescherming-samen-op-stap 
en koop je ticket met 20% korting.

Miniworld Rotterdam

ER WACHT EEN HELE 
WERELD OP JOU.... 

Miniworld Rotterdam is een publieksprijswinnende, 
overdekte miniatuurwereld, vlakbij Rotterdam CS. 
Hier wacht een wereld vol verhalen en verrassende 
details. Verhalen over wereldstad Rotterdam, zowel 
van vroeger als van nu, van het hectische haven- en 
industriegebied, tot uitgestrekte, typisch Nederlandse 
(polder)landschappen. 

De verhalen worden verteld aan de hand van 
prachtige maquettes en tot leven gebracht in 
landschappen vol verlichting, geluid en beweging.
Elke 24 minuten valt hier de nacht en fonkelen 
duizenden lampjes in het donker. Overal rijden 
treinen, auto’s en vrachtwagens. Alles lijkt in 
beweging! Met drukknoppen breng je zelf deze 
wereld tot leven.

KORTINGSACTIE
Ontvang 20% korting op de reguliere entreeprijs.  
Ga naar miniworldshop.nl/product/dierenbescherming-
samen-op-stap en koop je tickets met korting.  
Geldig voor maximaal 5 personen.

MEER INFORMATIE
Adres: Weena 745, Rotterdam 
www.miniworldrotterdam.com

Op 
avontuur in miniatuur!

Samen op Stap l 7 

https://miniworldshop.nl/product/dierenbescherming-samen-op-stap/
https://miniworldshop.nl/product/dierenbescherming-samen-op-stap/
https://miniworldshop.nl/product/dierenbescherming-samen-op-stap/
https://www.miniworldrotterdam.com
http://www.miniworldrotterdam.com
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 8 

Op vertoon van deze advertentie mag de 2de persoon gratis deelnemen.

Outdoor SEC Almere

WORKSHOP 
BOOGSCHIETEN 
ALMERE 

Boogschieten is een leuke buitensport die voor 
iedereen snel te leren is. Met een deskundige 
instructeur beoefen je deze mooie sport op de 
boogschietbaan in Almere.

Je leert alles over de techniek van het handboog-
schieten en al snel schiet je steeds dichter bij de 
roos. Het wordt een spannende workshop met een 
wedstrijdje en een paar lastige doelwitten!

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie mag een 2de persoon 
gratis deelnemen. Je dient je bezoek vooraf online te 
reserveren.

PRIJZEN
Vanaf €12,50 per persoon mag een 2e persoon gratis 
deelnemen. Je bezoek dien je vooraf online te reserveren.

MEER INFORMATIE
Adres: Verlaatweg 2, Almere
www.outdoorparkalmere.nl/boogschieten
info@outdoorparkalmere.nl
036 - 538 48 55

Samen op Stap l 8 

Een leuk 
uitje voor 
jong en 
oud!

https://www.outdoorparkalmere.nl/arrangement/workshop-boogschieten-open-inschrijving/
mailto:info%40outdoorparkalmere.nl?subject=
tel:31365384855
https://www.outdoorparkalmere.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 9 

Op vertoon van de advertentie bij de kassa ontvang je € 2,50 korting.

De Bonte Wever

VOLOP ZWEMPLEZIER 
IN DE BONTE WEVER 
ASSEN 

Graag heten we je welkom in ons uitgebreide 
subtropisch zwem- en saunaparadijs welke geschikt  
is voor jong én oud! Voor de echte waterratjes hebben 
wij een golfslagbad, de wildwaterkreek en twee 
spectaculaire waterglijbanen. Maar ook de fanatieke 
zwemmers kunnen een sportief baantje zwemmen in 
het 25-meter bad (binnen of buiten). 

Terwijl de jonge bezoekers lekker spelen in het 
peuterbad, ontspannen de volwassenen in onze  
sauna- en rustruimte. En dat alles voor één vast tarief. 
Ook de drankjes en het gebruik van kledinglockers  
zijn tijdens je bezoek inbegrepen.

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie bij de kassa ontvang je van 
maandag t/m vrijdag € 2,50 korting op je entreekaartje. 
Reserveer telefonisch je bezoek.

Let op: niet geldig tijdens schoolvakanties (m.u.v. de 
zomervakantie) en feestdagen.

MEER INFORMATIE
Adres: Stadsbroek 17, Assen
www.debontewever.nl
info@debontewever.nl
0592-356000

Samen op Stap l 9 

Beleef volop zwemplezier in de verschillende zwembaden en wellness-
ruimten!

https://www.debontewever.nl/
mailto:info%40debontewever.nl?subject=
tel:31592356000
https://www.debontewever.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 10 

Ga naar www.kidsweek.nl/dierenbescherming en bestel je abonnement.

Kidsweek

LEES KIDSWEEK NU 
VOOR MAAR 1 EURO 
PER WEEK 

Kidsweek brengt elke week het belangrijkste nieuws 
uit binnen- en buitenland. Maar dan zo geschreven  
dat het voor kinderen (7-12 jaar) begrijpelijk en leuk 
is om te lezen. Het nieuws wordt afgewisseld met 
luchtigere rubrieken, zoals dierennieuws, weetjes, 
moppen en puzzels. De variatie in onderwerpen, 
lange en korte artikelen én het gebruik van mooie 
foto’s en illustraties maakt dat het nieuws en lezen 
voor niemand meer saai is!

KORTINGSACTIE
Maak extra voordelig kennis met Kidsweek:  
lees Kidsweek 6 weken lang voor maar € 6,-. 
Na 6 weken stopt het abonnement automatisch. 
Ga naar www.kidsweek.nl/dierenbescherming 
en bestel je abonnement.
 
MEER INFORMATIE
www.kidsweek.nl/dierenbescherming

Kidsweek, dé enige krant voor kinderen!

https://mijn.kidsweek.nl/signup/proefabonnement/6voor3?herkomst=U282
https://mijn.kidsweek.nl/signup/proefabonnement/6voor3?herkomst=U282
https://mijn.kidsweek.nl/signup/proefabonnement/6voor3?herkomst=U282
https://www.kidsweek.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 11 

Op vertoon van de advertentie bij de kassa ontvang je € 7,50 korting.

Madurodam

MADURODAM. 
MOET JE MEEMAKEN. 

Stap in Madurodam aan boord van één van de laatste 
Dakota-vliegtuigen van Nederland, doe je stoelriem 
vast en maak je klaar voor een vlucht die verder gaat 
dan vliegen. Zodra de motoren beginnen te draaien, 
vlieg je van de ene verbazing in de andere. 

Maak een unieke vlucht vlak over de Amsterdamse 
grachten, scheer rakelings langs de reusachtige 
containerschepen in de Rotterdamse haven en  
dompel je onder in de muzikale wereld van de 
Nederlandse DJ’s. Zo zag je Nederland nog nooit!

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie ontvang je 
€ 7,50 korting op de individuele reguliere entreeprijs  
(max 5 pers. per bon). Let op! Je dient vooraf een 
bezoekdatum en aankomsttijd te reserveren via 
www.madurodam.nl/tickets (optie 3).

PRIJZEN
Reguliere entreeprijs € 22,-   € 14,50
Kinderen t/m 2 jaar Gratis

MEER INFORMATIE
Adres: George Maduroplein 1, Den Haag
www.madurodam.nl
info@madurodam.nl

Nieuwste attractie: The Flying Dutchman

http://www.madurodam.nl/tickets
https://www.madurodam.nl/nl
mailto:info%40madurodam.nl?subject=
https://www.madurodam.nl/nl
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 12 

Ga naar www.dierenbeschermingshop.nl en voer de actiecode DBSAMEN22 in.

Dierenbeschermingshop

BEKIJK ONS 
VERRASSENDE 
AANBOD IN DE
DIERENBESCHERMING-
SHOP!
Heb je al weleens een bezoekje gebracht aan onze 
Dierenbeschermingshop? Je komt er van alles tegen: 
van ons Best Life hondenvoer, dat is ontwikkeld in 
samenwerking met veterinaire diervoedingexperts, 
tot leuke speeltjes en benodigdheden voor jouw 
huisdier. Daarnaast vind je in onze webshop 
originele cadeaus voor jong en oud en kun je met 
ons assortiment voor wilde tuindieren, de egels, 
eekhoorns, vogels en vleermuizen in jouw tuin een 
handje helpen. En dan steun je met iedere aankoop 
ook nog het werk van de Dierenbescherming!

KORTINGSACTIE
Ontvangt 15% korting op het hele assortiment in onze 
webshop www.dierenbeschermingshop.nl. Vul de 
kortingscode DBSAMEN22 in bij het afronden van je 
bestelling. Telefonisch bestellen is ook mogelijk via onze 
klantenservice 0478 - 517 574. De actie is geldig tot en met 
31 december 2022.

MEER INFORMATIE
www.dierenbeschermingshop.nl
0478 - 517 574

Met iedere
 aankoop in onze webshop, steun je de Dierenbescherming!

https://www.dierenbeschermingshop.nl/
https://www.dierenbeschermingshop.nl/
tel:31478517574
https://www.dierenbeschermingshop.nl/
tel:31478517574
http://www.bestlife-dieren.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Attractiepark Dippiedoe Samen op Stap l 13 

Bij inlevering van deze groene strook ontvang je 25% korting op je entreeticket.

DIPPIEDOE, DAAR 
WILLEN ALLE 
KINDEREN NAARTOE! 

Attractiepark DippieDoe is hét attractiepark in  
Brabant voor kinderen t/m 12 jaar! Ga in de spannende 
achtbaan Tyfoon, zwier rondjes in de Draaikolk of speel 
met je kleintje in de Dreumesbaai. Het park heeft ruim 
25 attracties en speeltuinen voor elke leeftijd zowel 
binnen als buiten. 
DippieDoe is kindvriendelijk, veilig, overzichtelijk en 
weersonafhankelijk.

Kom je in het hoogseizoen? Dan mag je met jouw 
DippieDoe entreeticket ook gratis zwemmen bij het 
naastgelegen strandpark Aquabest. 

KORTINGSACTIE
Ontvang 25% korting op je entreeticket. Druk de 
advertentie af, knip de groene strook af en lever deze in 
bij de kassa. De korting is geldig op maximaal 4 reguliere 
entreetickets.

MEER INFORMATIE
Adres: Ekkersweijer 1, Best. Gelegen naast de A2, 
dus uitstekend bereikbaar.
www.dippiedoe.nl
Kijk voor actuele openingstijden op  
dippiedoe.nl/openingstijden.
DippieDoe heeft zowel een indoor- als outdoor seizoen. 
Tijdens het indoorseizoen (november t/m maart) is alleen 
de Binnenhaven geopend (m.u.v. Winter DippieDoe). 
Tijdens het outdoor seizoen (april t/m oktober) zijn zowel de 
Binnenhaven als de Buitenhaven geopend.

Het leukste gezinsuitje van Brabant!

https://www.dippiedoe.nl/
https://www.dippiedoe.nl/nl/dippiedoe-openingstijden
https://www.dippiedoe.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 14 

Ga naar www.thisisholland.com en voer de actiecode DIERENVRIEND22 in.

Samen op Stap l 14 THIS IS HOLLAND

DE MEEST 
SPECTACULAIRE 
ATTRACTIE VAN 
AMSTERDAM – 
VOOR JONG & OUD!
Altijd al gedroomd om te kunnen vliegen? Dat 
kan bij THIS IS HOLLAND! Ervaar hier samen 
een onvergetelijke 5D Flight Experience over vele 
must-sees van Nederland. Voel je voor even een 
vogel en bewonder vanuit de lucht de Amsterdamse 
grachtengordel, de tulpenvelden, de Veluwe en meer. 
Waanzinnige special effects - zoals wind, nevel en 
geur - prikkelen al je zintuigen waardoor het lijkt alsof 
je écht door de wolken vliegt en stormen trotseert. 
Laat je verrassen door de schoonheid van Nederland 
en het gevoel van vliegen! 

KORTINGSACTIE
Ontvang 30% korting op de reguliere entreeprijs.  
Ga naar www.thisisholland.com/nl/tickets, voer de 
actiecode DIERENVRIEND22 in en koop je tickets met 
korting. Je tickets dien je vooraf te bestellen.

PRIJZEN
Volwassenen  € 18,50  € 12,95
Kinderen (t/m 12 jaar) € 11,- € 7,70

MEER INFORMATIE
Adres: Overhoeksplein 51, Amsterdam
www.thisisholland.com
info@thisisholland.com
020 - 215 3008

THIS IS HOLLAND is winnaar van de prestigieuze Tripadvisor Travellers’ Choice Award!

mailto:https://www.thisisholland.com/nl/home/?subject=
https://www.thisisholland.com/nl/tickets
https://www.thisisholland.com/nl/home/
mailto:info%40thisisholland.com?subject=
tel:31202153008
https://www.thisisholland.com/nl/home/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 15 

Ga naar www.krakeling.nl/programma en voer de actiecode OPSTAP22 in.

Theater De Krakeling

THEATER IN  
HET PARK
Theater De Krakeling is hét jeugdtheater van 
Nederland, waar kinderen én volwassenen kunnen 
genieten van toptheatervoorstellingen. Sinds 2020 
is ons theater gevestigd op Cultuurpark Westergas 
op een kindvriendelijk terrein met het Westerpark als 
achtertuin. Een bruisende plek voor gezinnen in een 
mix van cultuur, natuur en ontspanning. 

De Krakeling biedt een gevarieerd theateraanbod dat 
wekelijks wisselt. Dus laat je verrassen, verbazen én 
uitdagen door een theatervoorstelling voor de hele 
familie, op één van de leukste plekken in Amsterdam. 

KORTINGSACTIE
Ga naar www.krakeling.nl/programma en bestel je ticket 
met actiecode OPSTAP22 voor maar € 12,50.

MEER INFORMATIE
Adres: Pazzanistraat15, Amsterdam
www.krakeling.nl
info@krakeling.nl
020-6245123

Theater De Krakeling geeft je verbeeldings-kracht!

http://www.krakeling.nl/programma
https://krakeling.nl/programma
https://krakeling.nl/
mailto:info%40krakeling.nl?subject=
tel:31206245123
https://krakeling.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 16 

Ga naar tickets.landgoednienoord.nl/nl/tickets  
en voer de actiecode SAMEN2022NIENOORD in.

Familiepark Nienoord Samen op Stap l 16 

VERHEUG JE OP 
EEN DAG VOL 
SPEELPLEZIER! 

De hele dag rennen, springen en glijden in de 
speeltuin op glijbanen, springkussens, in klimkastelen 
en draaimolens. Of zoek de juiste weg door het 
doolhof. In Familiepark Nienoord kunnen kinderen 
zich heerlijk uitleven. En vergeet natuurlijk niet een 
ritje te maken met de trein! 

Met 3,5 kilometer aan sporen is Familiepark Nienoord 
het grootste miniatuur spoorbedrijf van Nederland. In 
de overdekte speelhal met een grote apenkooi kun je 
ook spelen bij minder mooi weer. Ook aan de jongste 
bezoekers is gedacht, speciaal voor hen is er de 
overdekte Ooievaarsstee.

KORTINGSACTIE
Bestel je tickets online met € 1,50 korting (max. 5 e-tickets). 
Ga naar tickets.landgoednienoord.nl/nl/tickets voer de 
actiecode SAMEN2022NIENOORD in en ontvang de 
korting voor Familiepark Nienoord in seizoen 2022.

MEER INFORMATIE
Adres: Nienoord 20, Leek
www.landgoednienoord.nl

Speel 
en 

ontdek!

https://tickets.landgoednienoord.nl/nl/tickets
https://tickets.landgoednienoord.nl/nl/tickets
https://www.landgoednienoord.nl/
https://www.landgoednienoord.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 17 

Ontvang korting op de entreeprijs en de schaatshuur op vertoon van deze advertentie.

Silverdome

IEDERE 
WOENSDAGMIDDAG 
SCHAATSEN EN 
SWINGEN OP DE 
IJSHOCKEYBAAN!
Elke woensdag tijdens het winterseizoen is het 
kidsmiddag in SilverDome. Rond 13.15 uur gaan 
op de ijshockeybaan de Discospots aan voor een 
swingende schaatssessie. Tussendoor of na afloop 
even lekker opwarmen kan in onze Amerikaanse 
dining Sportsbar Hotwings. Hier kan je terecht voor 
een lekkere warme chocomelk met slagroom en een 
broodje Unox! Schaatsen is mogelijk van oktober tot 
en met maart. Kijk op onze website voor eventuele 
gewijzigde openingstijden.

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie ontvang je € 2,- korting 
op de entreeprijs en € 1,- korting op de schaatshuur.
De kortingsactie is geldig op woensdagmiddag van  
13:15 -15:15 uur met uitzondering van de ijspretdagen 
(vakanties, feestdagen en events).

PRIJZEN
Entreeprijs € 6,-  € 4,-
Schaatshuur € 5,- € 4,-

MEER INFORMATIE
Adres: van der Hagenstraat 20, Zoetermeer
www.silverdome.nl
info@silverdome.nl
079 330 5000

Schaatsen en 
swingen!

http://www.silverdome.nl
mailto:info%40silverdome.nl?subject=
tel:31793305000
https://silverdome.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Ontvang korting op de entreeprijs op vertoon van deze advertentie.

Samen op Stap l 18 Drouwenerzand Attractiepark

DROUWENERZAND 
ATTRACTIEPARK, 
HET VOORDELIGSTE 
PRETPARK VAN 
EUROPA! 

Het bijzondere van Drouwenerzand Attractiepark 
is dat je er onbeperkt kunt eten en drinken van vers 
fruit, belegde broodjes, verse dagsoep, frites, diverse 
snacks, limonade, koffie, thee en softijs! Heerlijk toch, 
zo’n dag waarbij je niet steeds je portemonnee hoeft 
te pakken? 

De vele attracties zijn geschikt voor jong en oud, 
kijk op de website voor het complete overzicht. 
Drouwenerzand is al meerdere keren uitgeroepen tot 
‘Leukste uitje’ van de provincie Drenthe!

KORTINGSACTIE
Ontvang € 1 korting per persoon (max. 4 personen) op 
de entreeprijs. Druk de advertentie af en lever de groene 
strook in bij de kassa.

PRIJZEN
3 jaar en ouder (regulier/kassa) € 15,90
2 jaar en ouder:   Gratis
Op 23 en 24 april en tijdens de Halloweendagen geldt een 
andere entreeprijs, deze vind je op de website.

De entreeprijs van Drouwenerzand is altijd inclusief vers 
fruit, belegde broodjes, verse dagsoep, frites, diverse 
snacks, koffie, thee, limonade en softijs!

MEER INFORMATIE
Adres: Gasselterstraat 7, Drouwen
www.drouwenerzand.nl
0599 - 564 360

Al meerdere keren uitgeroepen tot ‘Leukste uitje’ van de provincie 
Drenthe!

https://www.drouwenerzand.nl/vakantiepark
tel:31599564360
https://www.drouwenerzand.nl/vakantiepark
https://www.dierenbescherming.nl/


Stuur een email of neem telefonisch contact op en ontvang je tickets met korting!

BELEEF DE NATUUR 
TOT IN JE TENEN!
BloteVoetenPark Brunssum: een actief uitje voor 
jong en oud, met een gezellig familierestaurant ‘de 
BloteVoetenHut’ en leuke activiteiten het hele jaar 
door! 

Het 4 km lange BloteVoetenPad ontspant en 
laat je de natuur ontdekken met verschillende 
ondergronden, hindernissen en obstakels. 

Na afloop kun je heerlijk genieten van lekker eten  
en drinken, onze gezellige sfeer en goede service.
Ook voor kinderen is er genoeg leuks te doen op ons 
terras en in de BloteVoetenHut.

KORTINGSACTIE
Ontvang € 0,50 korting op de entreeprijs voor kinderen  
en € 1,- op de entreeprijs voor volwassenen. Mail of bel 
en reserveer je tickets met korting. Vervolgens betaal je  
je tickets bij de kassa. De korting is geldig voor maximaal  
5 personen.

PRIJZEN
Volwassenen      € 9,-  € 8,-
Kinderen 3 t/m 12 jaar  € 5,-  € 4,50

MEER INFORMATIE
Adres: Ganzepool 9a, Brunssum
www.blotevoetenpark.nl
info@blotevoetenpark.nl
+31 (0) 63 820 63 03

Niets moet, ervaren 
mag!

Samen op Stap l 19 BloteVoetenPark Brunssum

http://www.blotevoetenpark.nl
mailto:info%40blotevoetenpark.nl?subject=
tel:31638206303
https://www.blotevoetenpark.nl/nl
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 20 

Ga naar www.museumspeelklok.nl/tickets/online-tickets, voer de kortingscode 
SOS2223 in en ontvang korting op je tickets

BELEEF HET 
VROLIJKSTE MUSEUM 
VAN NEDERLAND! 

Stap in de wondere wereld van de zelfspelende 
muziekinstrumenten en laat je verrassen door de 
vrolijke muziek! 

Al doende en al luisterend leer je meer over de 
verhalen achter alle instrumenten: van het kleinste 
speeldoosje tot de grootste dans- en draaiorgels. 
Hoor de instrumenten live spelen tijdens de Muzikale 
Rondleiding die ieder uur plaatsvindt, of ga zelf op 
onderzoek uit in de Museum Expeditie. 

Je beleeft het in Museum Speelklok!

Museum Speelklok

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie ontvang je 25% korting 
op de entreeprijs. Geldig voor maximaal 4 personen. Het 
is ook mogelijk online je tickets te bestellen. Ga naar 
www.museumspeelklok.nl/tickets/online-tickets, voer de 
kortingscode SOS2223 in en bestel je tickets met korting.

PRIJZEN
Kinderen 4 t/m 12 jaar  € 7,50 € 5,63
Volwassenen  € 14,-  € 10,50

MEER INFO
Adres: Steenweg 6, Utrecht
www.museumspeelklok.nl

Een muzikaal dagje uit in het centrum van 
Utrecht!

https://tickets.museumspeelklok.nl/nl/toegangstickets/tickets
https://tickets.museumspeelklok.nl/nl/toegangstickets/tickets
https://www.museumspeelklok.nl/
https://www.museumspeelklok.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 21 Escher in Het Paleis

BELEEF ESCHER IN 
HET PALEIS!
De Nederlandse graficus M.C. Escher is wereld-
beroemd vanwege zijn spel met perspectief en 
zijn onmogelijke werelden. Minder bekend is zijn 
ongelofelijke fascinatie voor de natuur.
In zijn eerdere werken is duidelijk te zien waar deze 
kunstenaar zijn inspiratie vandaan haalde. In het 
voorjaar en in de zomer maakte hij lange wandelingen 
in de buitenlucht, in de herfst en winter werkte hij zijn 
opgedane ideeën uit. Loop met hem mee in Escher in 
Het Paleis in Den Haag.

KORTINGSACTIE
Bestel je tickets online met € 2,- korting op  
de entreeprijs (max. 2 pers. per bon). Ga naar  
tickets.escherinhetpaleis.nl/nl/tickets, voer de  
actiecode EiHP/22 in en ontvang de korting.

MEER INFORMATIE
Adres: Lange Voorhout 74, Den Haag
www.escherinhetpaleis.nl
info@escherinhetpaleis.nl

Beleef Escherin Het Paleis inDen Haag

Ga naar tickets.escherinhetpaleis.nl/nl/tickets en voer de actiecode EiHP/22 in.

https://tickets.escherinhetpaleis.nl/nl/tickets
https://www.escherinhetpaleis.nl/
mailto:info%40escherinhetpaleis.nl?subject=
https://tickets.escherinhetpaleis.nl/nl/tickets
https://www.escherinhetpaleis.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Bestel je tickets online met kortingscode samenopstap13122-23 
en ontvang € 3,50 korting!

HALLO WERELD! 
DISCOVERY 
MUSEUM HIER. 

Discovery Museum is het grootste museum voor 
wetenschap en technologie in Zuid-Nederland. Een 
ideaal dagje uit voor iedereen die nieuwsgierig is!

In dit museum staat alles in het teken van de thema’s 
aarde, wetenschap, techniek en ontwerp. Dé plek bij 
uitstek om in het verleden te duiken, het nu te ervaren 
en te leren hoe de toekomst eruit kan zien. Hier 
heb je niet alleen een dag plezier, maar word je ook 
een ervaring rijker over hoe we samen onze wereld 
mooier kunnen maken. We zien je graag!

Wil je meer weten? Op discoverymuseum.nl zie je 
wat er allemaal te ontdekken is!

KORTINGSACTIE
Bestel je tickets online via www.discoverymuseum.nl/
plan-je-bezoek/tickets-bestellen, voer de kortingscode 
samenopstap13122-23 in en ontvang je tickets met  
€ 3,50 korting. De korting is geldig voor maximaal 4 
personen. Deze kortingscode geldt alleen in de online 
ticketshop en is niet inwisselbaar bij de kassa.
 
PRIJZEN
t/m 4 jaar  Gratis
5 t/m 17 jaar € 13,50  € 10,-
Vanaf 18 jaar € 16,50  € 13,-

MEER INFORMATIE
Adres: Museumplein 2, Kerkrade
www.discoverymuseum.nl
info@discoverymuseum.nl
045 567 08 09

Een 
wereld te ontdekken!

Samen op Stap l 22 Discovery Museum

https://www.discoverymuseum.nl/
http://www.discoverymuseum.nl/plan-je-bezoek/tickets-bestellen
http://www.discoverymuseum.nl/plan-je-bezoek/tickets-bestellen
https://www.discoverymuseum.nl/
mailto:info%40discoverymuseum.nl?subject=
tel:31455670809
https://www.discoverymuseum.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 23 

MERGELRIJK: DE 
LEUKSTE BELEVING 
VAN DE LIMBURGSE 
MERGELGROTTEN!  

Je gaat op avontuur door een ondergronds 
gangenstelsel, waarbij je echt álles beleeft over 
mergel en grotten. Op interactieve en creatieve wijze, 
waarbij beleving centraal staat, ontdek je alle verhalen 
en geheimen over de mergel en de historische 
grotten.

Test je kennis met interactieve tablets én ga zelf 
aan de slag met mergel en maak zo je eigen 
mergelsouvenir. En ook erg leuk: je mag je naam in 
de grot vereeuwigen!

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie aan de kassa van 
MergelRijk ontvang je je tickets voor € 9,50 per stuk.  
Je hoeft niet te reserveren. De korting is geldig voor 
maximaal 4 personen.
 
PRIJZEN
t/m 3 jaar Gratis
4 t/m 17 jaar €12,75  € 9,50
Volwassenen €14,75  € 9,50

MEER INFORMATIE
Adres: Daalhemerweg 31a, Valkenburg
www.mergelrijk.nl
info@mergelrijk.nl

Ga je 
mee op avontuur?

D é  g r o t  v a n  v a l k e n b u r g

M E R G E L R I J K

Samen op Stap l 23 MergelRijk

Ontvang je tickets voor € 9,50 per stuk aan de kassa van MergelRijk!

https://mergelrijk.nl/
mailto:info%40mergelrijk.nl?subject=
https://mergelrijk.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Op vertoon van deze advertentie ontvang je € 2,- korting.

Samen op Stap l 24 Het Land van Jan Klaassen

EEN REIS VOL 
FANTASIE
Beleef samen met je kinderen een dag plezier. 
Hier laat je jonge kinderen kennismaken met het 
fenomeen pretpark. Vrijuit spelen en ontdekken 
prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en 
ontwikkelt de motoriek. Vergeet het digitale tijdperk 
en laat kinderen weer klimmen, glijden en springen in 
een buiten- en binnenspeeltuin.
 
In het grootste poppentheater van Nederland ontmoet 
je Jan Klaassen. Ga mee op avontuur en maak een 
reis vol fantasie. Naast het kinderpretpark heeft Jan 
Klaassen zijn eigen kindercamping. Jan Klaassen 
Dromenland, slapen in een vliegtuig, helikopter, 
brandweerauto, etc.!

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie bij de kassa van  
Het Land van Jan Klaassen ontvang je € 2,- korting 
op de entreeprijs voor maximaal 4 personen. 
Deze actie is geldig t/m 31 december 2022. 
Zie www.janklaassen.nl voor de actievoorwaarden.

PRIJZEN
0 t/m 1 jaar  Gratis
Vanaf 2 jaar  € 12,-  € 10,-

MEER INFORMATIE
Adres: Gildeweg 6, Baamt
www.janklaassen.nl
info@janklaassen.nl
0314-684777

NR. 1 VOOR KIDS

https://www.janklaassen.nl/
http://www.janklaassen.nl
mailto:info%40janklaassen.nl?subject=
tel:31314684777
https://www.janklaassen.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Ontvang € 1,- korting op de entreeprijs van Blotevoetenpad Gaasterland!

Samen op Stap l 25 

BLOTEVOETENPAD 
GAASTERLAND
Op je blote voeten volg je de eeuwenoude sporen 
van bezoekers en bewoners, zowel van mens als dier, 
van dit unieke kustlandschap. Op grote borden lees 
je van alles over de historie van dit prachtige gebied. 
Met de blote voeten ga je onder meer over stenen, 
grind, schelpen, dennenappels, door modder, sloten, 
over boomstammen en door lang gras.

Op een trekvlot trekken kinderen zich naar de 
overkant waar ze een stukje lopen door Natura 
2000-gebied in het IJsselmeer.

KORTINGSACTIE
Tegen inlevering van deze advertentie bij de kassa van 
Blotevoetenpad Gaasterland ontvang je € 1,- korting op 
de entreeprijs. Deze kortingsactie is geldig voor maximaal 
4 personen. Geldig in het seizoen van 2022. Check de 
website voor meer informatie.

PRIJZEN
Vanaf 3 jaar  € 4,50  € 3,50

MEER INFORMATIE
Adres: Liemerige Wei 4a, Oudemirdum
www.blotevoetenpadgaasterland.nl

Ontdek en beleef op je blote voeten!

Blotevoetenpad Gaasterland

http://www.blotevoetenpadgaasterland.nl
http://www.blotevoetenpadgaasterland.nl
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 26 

Ontvang € 1,40 korting op de entreeprijs van Sybrandy’s Speelpark!

Samen op Stap l 26 Sybrandy’s Speelpark

HÉT ATTRACTIEPARK 
VOOR KINDEREN TOT  
13 JAAR!
In dit overzichtelijke park kunnen zij zich geweldig 
vermaken in de meer dan 40 attracties en speel-
toestellen die dit park rijk is. Van 10 meter de lucht in 
tot griezelen in het spookhuis. In de Sky Ride fiets je 
hoog door de bomen met uitzicht over het IJsselmeer. 

Ook voor de allerkleinsten is er genoeg te beleven, 
van spelen in de grote zandbak, spelen op klim- en 
klautertoestellen tot roetsjen van één van de glijbanen.

KORTINGSACTIE
Tegen inlevering van deze advertentie bij de kassa van 
Sybrandy’s Speelpark ontvang je € 1,40 korting op 
de entreeprijs. Deze korting is geldig voor maximaal  
4 personen in het seizoen van 2022. Check de 
website voor meer informatie.

PRIJZEN
Vanaf 3 jaar  € 9,90  € 8,50

MEER INFORMATIE
Adres: Liemerige Wei 4, Oudemirdum
www.sybrandys.nl

Een 
geweldig en betaalbaar dagje uit!

https://www.sybrandys.nl/
https://www.sybrandys.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 27 

Op vertoon van deze advertentie ontvang je 25% korting!

EEN SPEELGOED 
DAGJE UIT
Bij Nationaal speelgoedmuseum Spelebos te 
Best draait alles om speelgoed en spelen van 
vroeger. Loop langs de diorama’s met loopauto’s, 
modeltreinen en nog veel meer! 
Druk op de knoppen en laat het oude speelgoed 
bewegen, of zet ze in de spotlight. Doe de speurtocht 
en speel spellen met je hele familie, terwijl opa en 
oma verhalen van vroeger vertellen.
 
Spelebos is omringd door de prachtige bossen van 
natuurgebied de Sonseheide. Tevens startpunt van 
Kabouterpad Son.

KORTINGSACTIE
Op vertoon van deze advertentie bij de kassa van Spelebos 
ontvang je 25% korting op je ticket.

PRIJZEN
0 t/m 3 jaar Gratis
4 t/m 12 jaar € 6,- € 4,50
13 t/m 64 jaar € 7,- € 5,25
65+ € 6,- € 4,50

MEER INFORMATIE
Adres: Sonseweg 39, Best
www.spelebos.nl
Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 10:00 – 17:00 uur

Interactie 
staat 

centraal!

Nationaal Speelgoedmuseum Spelebos

https://www.spelebos.nl/
https://www.spelebos.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/


Samen op Stap l 28 

Als extraatje maak je kans op een speciale Donald Duck  
om uit te delen aan de hele klas. Doe je mee?

ZO DOE JE MEE
1.  Kies je spreekbeurt uit op  

dierenbescherming.nl/spreekbeurten
2.  Stuur een mail naar  

spreekbeurt@dierenbescherming.nl  
en vermeld daarin: het onderwerp van de  
spreekbeurt, de naam van de school, de  
datum waarop jij je spreekbeurt houdt  
én je adresgegevens.

3.    De eerste 10 gelukkigen sturen wij de speciale  
Donald Duck voor de hele klas toe (30 stuks).

SPREEKBEURT HOUDEN? 
DOE ’M OVER DIEREN!
Mag jij een spreekbeurt houden maar heb je nog geen onderwerp? 
Kies op onze website uit meer dan 30 dieren onderwerpen: cavia’s, 
honden, koeien, konijnen, noem maar op. Of houd ’m over het 
ontstaan van de Dierenbescherming of Dierendag. Met leuke 
filmpjes, foto’s en quizvragen houd je iedereen bij de les.

https://www.dierenbescherming.nl/spreekbeurten
mailto:spreekbeurt%40dierenbescherming.nl?subject=
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