
Een nieuw magazine vol 
met aantrekkelijke 
kortingen voor het 
komende zomerseizoen!

ELVIS The Show

Libelle Zomerweek Apenheul

Zomermagazine

Jaargang 8 – mei 2015

KORTINGEN TOT

50%
OP UITJES & 
A-MERKEN

Dolfi narium met € 7,50 korting
Kijk op pagina 20 & 21 voor meer informatie!

Walibi Holland

� ATTRACTIEPARKEN � THEATER � DIERENPARKEN � REIZEN � WELLNESS & BEAUTY � SHOPPING � BIOSCOPEN � MUSICALS �

Plopsaland De Panne



2

voorwoord

Een zomer vol voordeel
De temperatuur loopt weer op, de zon gaat vaker 
schijnen en het blijft langer licht, kortom de zomer 
staat weer voor de deur. Je profiteert dit seizoen 
weer van fantastische voordelen. Een dag of 
avondje uit met familie, vrienden en collega’s was 
nog nooit zo voordelig!

Een aantal parken vieren dit jaar feest: Attractiepark Duinrell bestaat 80 
jaar, het Dolfinarium bestaat 50 jaar en Plopsaland de Panne viert haar 
15-jarige bestaan! Een goede reden om deze parken te bezoeken en mee te 
feesten. Je profiteert hierbij van kortingen op entree die kunnen oplopen 
tot wel € 12 per persoon!

Er worden dit seizoen ook nieuwe attracties geopend: In Movie Park 
Germany ga je mee op een spannende expeditie naar de verloren wereld 
van dinosaurussen, in de Efteling word je als mijnwerker met 90km/u 
loodrecht in een diepe mijnschacht gestort en in Bobbejaanland ontdek je 
hachelijke grotten en bovennatuurlijke wezens in de nieuwste ride door de 
mysterieuze mijnen van Jasper Dubois.

Ook de theaterliefhebber mag niets missen deze zomer! Geniet van een 
echt familiespektakel tijdens de nieuwe show WOW van Circus Herman 
Renz en ontdek de nieuwste buitenvoorstelling EXIT van Vis à Vis. Ben je 
een liefhebber van show en Rock’n Roll? Zorg dan dat je 12 of 13 september 
aanwezig bent in Ahoy tijdens ‘ELVIS - the Show’ - een eerbetoon aan the 
King of Rock’n Roll. Je profiteert van kortingen op entree tot maar liefst 
50%.

Plannen om deze zomer lekker naar het buitenland te gaan? Boek jouw 
vakantie of verre reis via Hotelopia en profiteer van 8% korting. Huurauto 
nodig op jouw bestemming? Geen probleem! Boek een huurauto via 
CarDelMar en ontvang 10% korting.  

Neem snel een kijkje in dit magazine en ga naar de website voor een 
compleet overzicht van het zomeraanbod. Log in en profiteer van alle 
voordelen die voor jou klaarstaan.

Wij wensen je een fijne zomer toe!

Het team van Wegnahetwerk.nl
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Bestellen doe je op: www.wegnahetwerk.nl voordeel

Libelle Zomerweek

€ 4 KORTING

Bobbejaanland

€ 9 KORTING

ELVIS the Show

50% KORTING

Duinrell

€ 7 KORTING

Efteling

€ 8 KORTING

Helpling Huishoudhulp

TOT € 20 KORTING

Walibi Holland

€ 9,50 KORTING

Film by the Sea

20% KORTING

Movie Park Germany

€ 12 KORTING

Korting, korting & nog meer korting!
Op deze pagina vind je een greep uit het aanbod waar jij deze zomer van 
kunt profiteren. Op de website vind je een compleet overzicht van alle 
aanbiedingen speciaal voor jou!

Ontvang het hele jaar door korting op bioscooptickets!

TOT € 4,50 KORTING

Van 1 mei tot en met 30 juni 2015
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dagje uit

Apenheul

Entree Apenheul
Normaal € 21
Nu € 18

De tickets zijn te bestellen tot en met 
23 oktober 2015 en geldig tot en met 1 
november 2015. Voor meer informatie of 
om direct tickets te bestellen ga je naar 
de website.

€ 3 KORTING

Een dagje uit naar Apenheul is altijd 
verrassend. In het grote, prachtige 
groene bos loop je tússen de apen!
Heb je geluk, dan springt er zelfs een 
doodshoofdaapje op je schouder. 
Ontmoet 35 soorten apen, allemaal 
met hun eigen karakter. Apenheul 
ligt in een mooi natuurgebied op 
nog geen uurtje rijden vanaf de 
Randstad!

JAMBO EN ZIJN HAREM
Natuurlijk zijn de loslopende 
doodshoofdaapjes favoriet! Wie 
wil er nu niet zo dichtbij die speelse 
aapjes komen? Maar mis ook zeker 
de stoere gorillaman Jambo en zijn 
harem niet. Tijdens de voeder-
presentatie vertellen dierverzorgers
van alles over hem, zijn vrouwen en 
hun speelse kinderen. Gegarandeerd
een hoogtepunt van je bezoek!

Ontdek naast de presentatie ook de 
vele interactieve speelelementen 
rondom het gorilla-eiland. Zo kom 
je op een leuke manier nog meer te 
weten over deze prachtige dieren.

OP WELKE AAP LIJK JIJ?
Apenheul houdt je een spiegel voor. 
Herken jezelf in de apen. Heb jij net 
zoveel energie als doodshoofdaapje 
Tjonge? Of lijk je meer op de 
zorgzame orang-oetanmoeder 
Sandy?

Kinderen kunnen door het hele park 
klimmen, springen en slingeren op 
de speeltoestellen. En het leukste is, 
vlak naast hen doen de apen precies 
hetzelfde!

Om verslingerd aan te raken

4

€ 3
KORTING   
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Bestellen doe je op: www.wegnahetwerk.nl dagje uit

Libelle Zomerweek 2015

Entree Libelle Zomerweek 2015
Normaal € 19,50
Nu € 15,50

EXCLUSIEF voor jou: bovenop 
de korting ontvang je een gratis 
programmaboekje t.w.v. € 1

Tickets zijn te bestellen tot en met 17 mei 
2015 en geldig op een van de gekozen data. 
Voor meer informatie of om direct tickets te 
bestellen ga je naar de website.

€ 4 KORTING

In gedachten gaan we naar Andalusië, waar de inwoners ontwaken uit hun 
siësta. In de namiddagzon maken jong en oud zich op voor het grote Fiesta 
del Sol. Lachend en zingend loopt iedereen de huizen in en uit met 
schalen vol olijven, ham, chorizo en paella. Dit jaar waan je je in Spanje op 
het Almeerderstrand tijdens de Libelle Zomerweek van 18 t/m 24 mei 2015.

Don Diego oefent zijn danspassen onder de sinaasappelbomen op het plein. 
De mouwen van zijn witte overhemd zijn opgestroopt, zijn broek is versierd 
met prachtige borduursels. De meisjes lachen verleidelijk naar hem. Op het 
terras van de bodega wordt sangria en sherry ingeschonken en de gitaar-
muziek zwelt aan. Sofia, het knappe meisje met haar knalrode lippen en 
bloem in het haar, klapt eerst zacht en dan hard in haar handen. Met 
beheerst temperament begint ze haar dans: de Alegría.

LIBELLE ZOMERWEEK IS … 
- Een dagje gezellig shoppen en bijpraten met vriendinnen
- Genieten van optredens van bekende artiesten
- Heel veel nieuwe producten proeven en proberen
- Libelle-columnisten, schrijvers en politici ontmoeten
- Meedoen aan creatieve of beauty workshops
- De nieuwste modetrends spotten
- Leuke cadeautjes scoren… en nog veel meer!

KORTOM
Er wordt geflirt, gegeten en gedanst. Artiesten waren nog nooit zó 
bereikbaar, net als iedereen van Libelle natuurlijk. Je kunt naar hartenlust 
shoppen en deelnemen aan één van de diverse gratis workshops. 
Kom dus samen met je vriendin, zus of collega naar Almere en maak er 
samen met ons een onvergetelijk feestje van! Na afloop ontvang je een 
goodiebag inclusief Libelle 21 en Margriet 15 cadeau! (op=op)

Lachen en zingen bij het Fiesta del Sol

4

4

€ 4 
KORTING   
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dagje uit

Dierenpark Emmen

80 JAAR! LAATSTE JAAR!
In het wild krijg je niet gauw de 
kans om een dier rustig te bekijken. 
In Dierenpark Emmen wel en vaak 
van heel dichtbij. Soms loop je zelfs 
letterlijk tussen de dieren. Omringd 
door vogels en apen in de tropische 
jungle van AmeriCasa of fladderende 
vlinders in de vlindertuin. En dit jaar 
voor het laatst. Dierenpark Emmen 
sluit definitief de poorten op 31 
december 2015. Maar het avontuur 
gaat in 2016 verder!

HELP ONZE DIERENVERZORGERS
Onze dierenverzorgers doen er alles 
aan om jouw ontdekkingsreis in  
Dierenpark Emmen zo speciaal 
mogelijk te maken. Daarom mag je 
helpen bij het voeren van de  

bavianen en vertelt de olifanten- 
verzorger graag alles over onze  
olifantenfamilie. Natuurlijk hebben 
we ook een uitgebreid  
activiteitenaanbod. Zo kun je  
speelvoer maken, een workshop 
dieren fotograferen volgen en zelfs 
slapen bij de leeuwen en haaien! 

ANIMAL EXPERIENCE
Dierenpark Emmen heeft een  
bijzondere attractie: ‘Animal  
Experience’. Ontdek de dieren door 
een andere bril. Stap in een 3D 
wereld vol effecten, kleuren, geuren 
en geluiden en gebruik al je  
zintuigen. Beleef de dierenwereld 
zoals je deze nog nooit ervaren hebt.

80 jaar! Laatste jaar!

Dierenpark Emmen is één van de mooiste dierentuinen van Europa. Je komt 
hier heel dicht bij de dieren. Je ziet grote groepen, maar staat ook oog in oog 
met giraffen, olifanten en leeuwen. Daarnaast zijn er verschillende verblijven 
waar dieren vrij rondlopen én vliegen. 

€ 5
  KORTING

Dierenpark Emmen 
Entree volwassenen vanaf 10 jaar
Normaal € 23
Nu € 18
 
Entree kinderen 3 t/m 9 jaar
Normaal € 20,50
Nu € 15,50

De tickets zijn te bestellen en geldig 
tot en met 31 december 2015. Voor 
meer informatie of om direct tickets te 
bestellen ga je naar de website.

€ 5 KORTING

MAYA AVONTUUR
Denk je dat je na de ontdekkings- 
tocht alles hebt gezien? Mis!   
Dierenpark Emmen heeft een 
overdekte speeltuin van maar liefst 
4700 m2. In ‘Speelexpeditie 
Yucatán’ kun je klimmen en  
klauteren. Er zijn boomhutten,  
touwbruggen, een scheepswrak en 
een Maya-doolhof. 
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Bestellen doe je op: www.wegnahetwerk.nl uitgaanuitgaan

‘ELVIS the show in Ahoy’

Grahame Patrick komt samen met The Stamps Quartet, een  
geweldige live band en groot show ballet terug als Elvis en hoe? In de  
grootste show van Nederland ter ere van Elvis’ 80e verjaardag in Ahoy!

Elvis’ onvergetelijke muziek, sexappeal en heupbewegingen ontketenden 
een verschuiving in de muziekwereld. Elvis wordt nog steeds gezien als 
grondlegger van de hedendaagse popmuziek. Bijna 150 nummer 1-hits, 
ruim 1 biljoen verkochte platen, jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers aan  
Graceland zijn het bewijs: ‘Elvis is still alive!’.

In deze opzwepende show vol grote hits, met authentieke moves, groot 
showballet, prachtig decor en een geweldige live band komen alle hits 
van The King tot leven. De charmante Grahame Patrick is met zijn fysieke 
expressie, bewegingen en bovenal zijn indrukwekkende stemgeluid bijna 
niet van de echte Elvis te onderscheiden. 

The Stamps Quartet onder leiding van leadzanger Ed Enoch is vanaf 1971 
onafscheidelijk verbonden geweest als backing vocals voor Elvis  
tijdens al zijn concerten tot aan zijn dood. Elvis verwelkomde ze steevast 
op het podium met de legendarische woorden: 

“Ladies and gentlemen, please make welcome, my 
friend, Ed Enoch, the best and most powerful lead 
vocalist in the world”.

Samen met alle andere topartiesten op één podium is dit eerbetoon aan 
‘the King Of Rock ’n Roll’ een éénmalige topervaring voor Presleyfans van 
het eerste uur én nieuwe liefhebbers. 

Groots eerbetoon aan Elvis in Nederland ter ere van zijn 80e verjaardag!

Entree ELVIS the show in Ahoy 
12 september | 20:00 uur
13 september | 14:00 uur

Normaal vanaf € 39,50 
Nu vanaf € 19,75

De tickets zijn te bestellen tot een week 
voorafgaande de voorstelling en geldig op 
de gekozen datum. Voor meer informatie of 
om direct tickets te bestellen ga je naar de 
website.

50% KORTING

Mis deze unieke show op 

12 & 13 september 2015 niet!

50%
KORTING   

Elvis, ‘the King of Rock’n Roll’ heeft nog niets 
aan populariteit ingeboet, dat bewees ‘Elvis 
the musical show’ met Grahame Patrick in de 
hoofdrol onlangs nog. De publieksreacties over 
deze show en Grahame waren over de gehele linie 
overweldigend!
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dagje uit

Bobbejaanland
Breng met de hele familie een bezoek aan ‘t plezantste land

Achter elke boom een nieuwe 
attractie die nog leuker is dan de 
vorige, prikkelende shows op de 
affiche en events het hele jaar door. 
Bobbejaanland, dat is plezant met 
een grote P!

Trotseer de watervallen van El Rio, 
zwaai met je pistool in El Paso of sta 
oog in oog met de enige, echte King 
Kong. Mag het nog spannender? 
Scherpe bochten, dubbele 
schroeven en heel veel loopings in 
één van de zeven rollercoasters. 
Of wat dacht je van… zoooef, de 
Sledge Hammer, die je de lucht in 
slingert?  

Kleinere lefgozers, Kinderland is 
helemaal van jullie! Maar ook Grote 
Smurf en Smurfin kunnen niet 
wachten om je te ontmoeten. Je 
blauwe vriendjes zijn er het hele jaar 
door.  

Keuze genoeg, maar wat je vooral 
niet mag missen in 2015 is onze 
splinternieuwe ride! Een grens-
verleggende attractie die je 
meezuigt in de mysterieuze mijnen 
van Jasper Dubois. Zet je schrap 
voor een bloedstollend avontuur in 
een wereld vol hachelijke grotten en 
bovennatuurlijke wezens.

€ 9
KORTING   
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Entree Bobbejaanland
Normaal € 34
Nu € 25

De tickets zijn te bestellen en geldig tot 
en met 8 november 2015. Voor meer 
informatie of om direct tickets te bestellen 
ga je naar de website.

€ 9 KORTING

Extra uitgelicht: 

THE FORBIDDEN CAVES
Nieuwe ride opent 1 mei 2015!

HET HELE JAAR ANIMATIE
Smurfen 
Rob & Emiel  
4 juli t/m 30 augustus 2015

SUMMERNIGHTS 2015 
29 juli, 5 en 12 augustus 2015
Het park is open tot 22:00 uur en 
er is een extra entertainment- 
programma.

HALLOWEEN 2015
24 oktober t/m 8 november 2015
Naast doolhoven voor groot en 
klein, een griezelig aangekleed 
park en illusieshow van Farla.
Op 31 oktober 2015 is het park 
opend tot 22:00 uur.
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uitgaan

Film by the Sea
17 e editie: film, muziek, literatuur en meer!

10%
KORTING   

20%
KORTING   
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Entree Film by the Sea - Gala 
11 september 2015
Normaal € 50
Nu € 40

Entree Film by the Sea  - Slotavond
19 september 2015
Normaal € 17,50
Nu € 12,50

De tickets zijn te bestellen tot en met 28 
augustus 2015 en geldig op de gekozen 
datum. Voor meer informatie of om direct 
tickets te bestellen ga je naar de website.

20% KORTING

Van 11 tot en met 20 september 
2015 vindt Film by the Sea voor de 
17e keer plaats, met ruim 100  
nieuwe films, talkshows, muziek- 
optredens, literaire lunches en nog 
veel meer. Film by the Sea is  
dagelijks geopend van 09:30 tot 
00:00 uur. 

OPENINGSAVOND
De openingsavond op vrijdag 11 
september is in stijl: een feestelijke 
galapremière van een nieuwe 
internationale film, in aanwezigheid 
van sterren en vele bekende 
Nederlanders uit de wereld van 
film en literatuur. Met na afloop 
een bruisend filmfeest inclusief 
drankjes, oesters en andere zilte 
zaligheden. Het festival vindt plaats 
in CineCity Vlissingen, een  
modern bioscoopcomplex met  
8 zalen en 2000 stoelen, direct  
achter de boulevard en de zee. 

Het is goed toeven in Zeeland: rust, 
ruimte, natuur, gastronomie op 
hoog niveau, streekproducten en 
cultuur. Met een verblijf in een hotel 
direct gelegen aan zee. Dompel je 
onder in een zee aan films in het 
Cannes van Nederland. 

SLOTAVOND
Op zaterdag 19 september 2015 
wordt de slotavond van Film by 
the Sea georganiseerd. De rode 
loper ligt nog één avond uit voor 
de grootse slotfilm en bijbehorend 
feest. Deze speciale avond is ieder 
jaar snel uitverkocht en razend  
populair bij de bezoekers. Vanaf 
23:00 uur wordt het festival in stijl 
afgesloten met een leuke band in de 
foyer van het bioscoopcomplex. Op 
zondag worden de hele dag films 
vertoond die tijdens het festival 
hebben gedraaid.

“Film by the Sea is ook 
wel het Cannes van 

Nederland”
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dagje uit

Walibi Holland
Walibi Holland = Hard gaan

 € 9,50
KORTING   
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Entree Walibi Holland
Normaal € 34,50
Nu € 25

De tickets zijn te bestellen en geldig tot 
en met 29 oktober 2015, m.u.v. 9 mei en 
Halloween Fright Nightsdata (10, 11, 16, 17, 
18, 23, 24 en 25 oktober 2015). Voor meer 
informatie of om direct tickets te bestellen 
ga je naar de website.

WALIBI HOLLAND =  HARD GAAN!
Thrillseekers en daredevils, opgelet! Er is maar één plek waar je terecht kunt 
voor échte spanning en sensatie: Walibi Holland. Hier vind je alles in één. De 
wildste achtbanen, wreedste attracties en vetste festivals. Dat is pas een 
verrassende fun-cocktail vol actie, spektakel en adrenaline. Dus wil jij hard 
gaan? Dan is Walibi Holland voor jou the place to be!

WALIBI = 100% KICKEN!
Heb jij alles het liefst hard en duizelingwekkend? No problemo! De ride 
Xpress: Platform 13 bereikt binnen 3 seconden 90 kilometer per uur. Dat is 
een 100% kick-garantie! En ben je klaar voor de thrill van je leven? Goliath is 
de snelste en hoogste achtbaan van de Benelux. Je beleeft het allemaal op 
één plek: Walibi Holland!

€ 9,50 KORTING
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reizen

Hotelopia
Kies uit meer dan 65.000 hotels wereldwijd

Ontvang nu 8% korting op de 
reissom. De korting is geldig bij 
elke boeking!

De korting wordt alleen verwerkt, 
wanneer je boekt via de aanbieding op 
de website. Voor meer informatie of 
om direct te reserveren ga je naar de 
website. 

8% KORTING
Hotelopia is een zeer handige website om, zowel voor zaken- als plezier-
reizen, op de meest eenvoudige wijze een hotel te vinden en te boeken. 
Volkomen veilig en voor de juiste prijs biedt Hotelopia een brede keuze 
aan, van de meer goedkope tot de luxe 5-sterren hotels en appartementen. 
Hotelopia biedt de meest populaire toeristische bestemmingen aan overal 
ter wereld. Je kunt kiezen uit meer dan 65.000 hotels in meer dan 2800  
bestemmingen! Hotelopia is een merk van TUI Group, de internationale 
touroperator.

8%
  KORTING



15

Bestellen doe je op: www.wegnahetwerk.nl reizen

CarDelMar Autoverhuur
Boek een huurauto in meer dan 75 vakantielanden

Met CarDelMar boek je in meer dan 
75 vakantielanden een huurauto 
supervoordelig en all-inclusive. 
Boek nu standaard met  
10% korting.

Deze aanbieding is geldig tot en met 31 
december 2015. Voor meer informatie of 
om direct tickets te bestellen ga je naar de 
website.

10% KORTING

Bij CarDelMar vind je altijd de passende auto en dat goed verzekerd en voor 
een aantrekkelijke prijs. Of je nu een blitse cabrio, een stoere jeep of een 
goedkope kleine auto zoekt, bij CarDelMar heb je een ruime keus. En dat 
niet alleen op zonnige bestemmingen aan de Middellandse Zee, maar ook 
op verre bestemmingen zoals in de VS, Zuid-Afrika of Australië.

10%
  KORTING

Een huurauto nodig op vakantie?
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wellness

SPA Loppersum
Persoonlijk met perfecte finishing touch, dat is SPA Loppersum!

SPA Loppersum is gevestigd in het 
oude Raadhuis. De locatie alleen 
al zorgt voor een unieke sfeer van 
weleer. Een bezoek aan SPA in 
Loppersum is echt compleet met 
een massage of beautybehande-
ling. De massages worden volgens 
de 4 elementen uitgevoerd en wat 
betreft de beautybehandelingen 
is deze SPA de eerste in Nederland 
die werkt met het vooruitstrevende 
huidverzorgingsmerk Ella Baché.
Kleinschalige sfeervolle SPA met 
luxe massage- en beautysalons. 

SPA Loppersum is compact en 
intiem en voorzien van de 
modernste faciliteiten. Met de 
ingang tegenover het station en 
voldoende parkeergelegenheid voor 
de deur, is het zowel met de auto 
als het openbaar vervoer prima te 
bereiken.

Arrangement Spa Loppersum 
Normaal € 186,50
Nu vanaf €120

Voor meer informatie of om direct  
te reserveren ga je naar de  
website. 

36% KORTING

36%
 KORTING

Even wat tijd voor jezelf, een avondje weg met vriendinnen of een dagje uit 
met z’n twee. Een bezoek aan de SPA in Loppersum is gezellig en ontspannen. 
Onze SPA is in januari 2015 ge-upgrade; naast de nieuwe entree en de 
kleedruimte is er een houtgestookte sauna en een luxueus SPA restaurant 
gekomen. En vanaf het voorjaar? Een prachtige tuin.

AANBIEDING

• Welkom met een glas wijn, 
  biertje of verse jus d’orange

• Genieten van de SPA faciliteiten

• Overnachten in een Twin  
   Superiour kamer

• Een 2- gangen diner naar keuze

• Een heerlijk ontbijt na het  
   uitslapen
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Dierenrijk
Dé kinderdierentuin van Nederland

In Dierenrijk, dé Kinderdierentuin, sta je neus aan neus met kleine en grote olifanten, ronddobberende zeehonden 
en natuurlijk stoeiende ijsbeertjes. Elke dag worden er unieke shows gegeven met zeehonden en olifanten. Wil 
jij aan het einde van de dag je kennis laten testen? Doe dan mee aan de Wie Weet Wat Quiz. De winnaars mogen 
helpen bij het voeren van de berberapen. Daarnaast kunnen kids op hun route door het park lekker spelen tussen 
de dieren of klauteren in de verwarmde binnenspeeltuin.

Entree Dierenrijk
Normaal € 18
Nu € 14

De tickets zijn te bestellen en geldig tot 
en met 31 december 2015. Voor meer 
informatie of om direct tickets te bestellen 
ga je naar de website.

€ 4 KORTING

ZEEHONDENSHOW
Laat je verrassen door de spetterende zeehondenshow. Zij laten hun kunsten in het water en op het land zien en 
misschien krijg jij wel een kusje van een zeehond. Pas wel op, want de zeehonden wonen samen met zeearenden in 
de grootste volière van Europa en die vliegen tijdens de show gewoon rond. 

OLIFANTENSHOW
Een échte olifantentraining zien? Bij Dierenrijk kan dat! De vier ton wegende olifant komt tijdens deze show wel 
heel dichtbij en op commando gaat hij voor je liggen of tilt hij zijn voet op voor een heuse pedicure.

€ 4 
KORTING   
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dagje uit

Diversiteitsbeeld JEDD A4.indd   1 24-03-15   13:35

€ 8 KORTING
GELDIG VAN 1 MEI T/M  30 JUNI 2015    
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Entree Efteling
Normaal € 36
Nu € 28

Profiteer tijdelijk van deze extra hoge 
korting van € 8 per persoon! De tickets zijn 
te bestellen en geldig voor een bezoek van 
1 mei tot en met 30 juni 2015.

Na 30 juni bestel je tickets met € 4 korting. 
Je betaalt dan € 32 per persoon. Ga voor 
meer informatie of om direct te bestellen 
naar de website. 

 

€ 8 KORTING

EEN ONVERGETELIJK 
FAMILIEAVONTUUR
Jong, oud, groot of klein, iedereen 
beleeft in de Efteling de mooiste 
avonturen. Zweef met z’n allen 
door een woud vol elfjes en trollen. 
Schuif extra dicht tegen elkaar 
aan bij het spannende verhaal van 
parkshow Raveleijn. En kijk samen 
je ogen uit bij watershow Aquanura. 
Want zo’n mooi beschilderde lucht 
heb je nog nooit eerder gezien.

VOOR ECHTE WAAGHALZEN 
Durf jij in een achtbaan te stappen 
waar je op hoge snelheid aan een 
vuurspuwende draak moet 
ontkomen? Heb jij het lef om over 
een woeste zee te varen waar ook 
het vervloekte schip ‘de Vliegende 
Hollander’ rondvaart? Dan dagen 
we je bij deze uit om naar de 
Efteling te komen. Zeker deze 
zomer. Want dan openen we een 
achtbaan waar je als mijnwerker 
met 90km/u loodrecht een diepe 
mijnschacht in stort: Baron 1898.

Efteling
WAAR SPROOKJES BESTAAN
Er was eens… een bos met wel 
heel bijzondere bewoners. Waar 
je een bezoekje kunt brengen aan 
Doornroosje en de man met de 
langste nek van de hele wereld. Een 
bos waar één boom je de mooiste 
verhalen vertelt. En je zomaar een 
echte prins of prinses tegen het lijf 
kunt lopen.  
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Dolfinarium in Harderwijk

Precies! In Harderwijk. In het grootste zeezoogdierenpark van Europa: 
het Dolfinarium! Nergens anders kun je je zo lekker uitleven en samen 
plezier maken. De hele beestenbende doet met je mee. Dolfijnen nemen je 
mee op wereldreis tijdens een spetterende show, bulderende zeeleeuwen 
spatten je nat, kolossale walrussen komen je bekijken als je met je neus 
tegen de glaswand staat en roggen laten zich zelfs door je kietelen!

Spelen maakt gelukkig!

Waar vind je de leukste speelkameraadjes 
die je maar kunt wensen? Met wie je altijd de 
spannendste avonturen beleeft? Die je laten 
schateren van het lachen en bij wie je je geen 
seconde verveelt? 

€ 7,50
KORTING   
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Entree Dolfinarium
Normaal € 27,50 
Nu € 20

De tickets zijn te bestellen en geldig tot en 
met 1 november 2015. Voor meer informatie 
of om direct tickets te bestellen ga je naar 
de website.

€ 7,50 KORTING

JUBILEUM - 50 JAAR JONG
Een dag lang spelen, ontdekken, verwonderen en genieten, wat wil je nog 
meer? Daar word je pas echt gelukkig van. En weet je wat helemaal super is? 
Dit jaar bestaat het Dolfinarium precies 50 jaar! Dat vieren we in de maand 
mei met de leukste activiteiten. In de afgelopen 50 jaar hebben we heel 
veel onderzoek gedaan. Zo hebben we een grote bijdrage kunnen leveren 
aan het beschermen van de dieren in de natuur. Liefde, passie en respect 
vinden we heel belangrijk voor onze zee(zoog)dieren. Want we willen dat zij 
net zo gelukkig worden als jij van een dagje Dolfinarium!

VOOR NIEUWSGIERIGE AAGJES EN LEFGOZERS
Het Dolfinarium is de enige plek in Nederland waar je dolfijnen, walrussen 
en stellerzeeleeuwen in het echt kunt meemaken. Maar je staat er ook oog 
in oog met andere dieren van de Noordzee. Zeebaarzen, goudbrasems, 
diklipharders, driedoornige stekelbaarzen, gevlekte lipvissen, regenboog-
forellen, schollen, tarbots, strandkrabben, zeekreeften en haaien… In het 
Dolfinarium mag je ze van héél dichtbij bekijken. In het Roggenrif krijg je 
zelfs de kans om roggen en haaien te aaien! Wie durft?
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Plopsa parken

HASSELT

PLOPSA INDOOR COEVORDEN: 
HET MOOISTE INDOOR-
PRETPARK VAN NEDERLAND!
Plopsa Indoor Coevorden blaast vijf 
kaarsjes uit! Het mooiste indoor-
pretpark van Nederland neemt je 
kids tussen 2 - 8 jaar mee op hun 
eerste grote avontuur. Laat je 
betoveren door de Bumba-show 
en 25 andere binnen- en buitenat-
tracties. Draai heen en weer op de 
mysterieuze Anubis, dans mee met 
K3 en scheer met Wickie langs ruige 
rotsen. Dit jaar zijn voor het eerst 
ook de kleurrijke prinsessen van 
Prinsessia present!

Plopsa parken: outdoor, aqua en indoor!

TOT 30%
KORTING   

PLOPSA INDOOR HASSELT: 
BUITENGEWOON VEEL 
BINNENPRET!                                                       
Weer of geen weer? Kleine avon-
turiers tussen 2 en 8 jaar en hun 
ouders komen áltijd oren en ogen te 
kort op de 25 attracties van Plopsa 
Indoor Hasselt! Laat je betoveren 
door de Bumba Show en trek op 
verkenning in Maya’s Wereld. Voel 
de kriebels in je buik op de Wickie 
Coaster en scheep in voor het avon-
tuur met Piet Piraat op De Scheve 
Schuit. Bij mooi weer amuseer je je 
buiten te pletter met De Dansende 
Fonteinen en het K3 Verkeerspark.
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PLOPSAQUA DE PANNE: 
HET COOLSTE WATERPARK VAN 
BELGIË!
Ontdek de wonderwaterwereld 
in het allereerste waterpretpark 
van Plopsa, dat onlangs de deuren 
opende naast Plopsaland De Panne! 
Wickie de Viking neemt je mee op 
een gloednieuw avontuur in een 
magisch sneeuwlandschap, met 
adembenemende attracties zoals 
de wonderlijke wildwaterrivier en 
de Vikingboot van Halvar. Welke 
waterrat durft een ritje aan met de 
spectaculaire Sky Drop, met 19 me-
ter de hoogste glijbaan van België?

Ontmoet al jouw studio 100 helden 

in Plopsa parken! 
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Entree Plopsa parken
De entreeprijs en korting verschilt 
per park.

De tickets zijn te bestellen en geldig 
tot en met 31 december 2015. Voor 
meer informatie of om direct tickets te 
bestellen ga je naar de website.

TOT 30% KORTING

PLOPSA COO: 
EEN WATERVAL VAN PLEZIER!                                                                       
In het prachtige natuurdecor van de 
Amblève-vallei in de Ardennen, vlak 
bij de beroemde watervallen van 
Coo, vind je meer dan 20 avontuur-
lijke attracties voor de hele familie. 
De Mega Mindy Flyer laat je zweven 
tussen de wolken en met Vicky 
The Ride schuim je door de woeste 
baren. Mis zeker ook de gloed-
nieuwe Dino Splash niet, een 
spannende attractie vol waterpret 
met 3 glijbanen langs machtige 
dinosaurussen en een reusachtige 
vulkaan!

PLOPSALAND DE PANNE: 
HET MEEST BEZOCHTE PRET-
PARK VAN BELGIË!
Plopsaland De Panne blaast dit jaar 
vijftien kaarsjes uit! Vier mee met 
de feestelijke verjaardagsparade 
door het park en bewonder de to-
tale make-over van het Kermisplein 
van Samson & Gert. 50 magische 
attracties voor jong en oud en live-
shows met alle Studio 100
artiesten maken het feest helemaal 
compleet! 
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Vis à Vis
Op de festival-achtige locatie naast het Almeerderstrand, speelt Vis à Vis 
deze zomer haar nieuwe voorstelling ‘EXIT’. Humor, verrassing en spektakel 
houden je anderhalf uur lang aan je stoel gekluisterd tijdens deze razend-
snelle, futuristische comedy. Een comedy die de grenzen aan het  
manipuleren van leven en dood verkent. Deze buitenvoorstelling leent  
zich uitstekend voor een zwoele zomer avond, maar ook bij weer en wind 
speelt de crew gewoon door. De tribunes zijn overdekt.

Entree voorstelling ‘EXIT’
Normaal € 29,50 
Nu € 22,12

Speeldata tussen 30 mei en 12 juli 2015. 
Voor meer informatie of om direct tickets te 
bestellen ga je naar de website.

25% KORTING

25%
KORTING   

TIP
Neem je eigen dekentje en kussen 
mee voor op de tribune. Snacks en 

drankjes kun je kopen op het terrein 
en mogen ook gezellig mee de 

tribune op.

Presenteert voorstelling ‘EXIT’
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Movie Park Germany
Vlak over de grens bij Bottrop 
worden in Movie Park Germany de 
grote bioscoopfilms werkelijkheid. 
Hier staan je meer dan 40 attracties 
en shows te wachten die in het 
teken van de film staan! Ontmoet je 
favoriete tv-helden zoals Dora en
SpongeBob in levenden lijve en 
bezoek de grote nieuwe attractie 
van Movie Park dit seizoen! 

EEN LANG VERLOREN WERELD
Ver onder de aarde zijn bij 
opgravingen in Movie Park 
gigantische overblijfselen uit de 
oertijd gevonden. Ga met dr. Carter 
mee op een spannende expeditie 

en ontdek via een 700 meter diepe 
schacht een lang verloren wereld 
van dinosaurussen!

Bezoek in het grootste Nickland van 
Europa de Teenage Mutant Ninja 
Turtles en hun verkeersschool 
“License to drive”! Dappere 
kinderen helpen de Turtles als 
testrijders op een wervelend 
hindernisparcours. 

MINIONS
Dit seizoen hebben de Minions hun 
intrede gedaan. Ontmoet ze nog 
voor hun filmpremière in Movie 
Park Germany!

Hoera, ik ben in de film!

€ 12
KORTING   
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Wil je actie en adrenaline, stort dan 
vanaf 60 meter hoogte naar 
beneden in de “High Fall”, of draai in 
de “MP Xpress” loopings zonder 
vaste grond onder je voeten. Spring 
in de indoorachtbaan “Van Helsing’s 
Factory” voor een bloedstollende 
vampierjacht door het donker! 
Bezoek “Crazy Cops - The Action 
Stunt Show” voor nog meer stunts, 
spektakel, humor en explosies! 

Entree Movie Park Germany
Normaal € 37
Nu € 25

De tickets zijn te bestellen en geldig tot en 
met 1 november 2015. Voor meer informatie 
of om direct tickets te bestellen ga je naar 
de website. Voor de all-in tickets gelden 
andere prijzen.

€ 12 KORTING

NU OOK ALL-IN ARRANGEMENT
Geniet van een hele dag onbeperkt 
eten en drinken tegen een vaste 
scherpe prijs. De 5 verschillende All 
Inclusive restaurants bieden een 
breed scala aan menu’s, met keuze 
uit onder meer een buffet diner, 
pizza’s, burgers, frites, broodjes, 
diverse koffie specialiteiten en 
frisdrank (0,3l bekers). Daarnaast 
ontvang je maar liefst 50% korting 
op alcoholische drankjes. 

HALLOWEEN
In oktober trekken donkere wolken 
over Bottrop, wanneer met 
Halloween alle geruchten tot leven 
komen. Gruwelijke monsters en 
hongerige weerwolven dwalen door 
de straten en spookhuizen. Durf jij 
het aan? Kom dan naar het grootste 
Horror spektakel van Europa! 
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Entree De Waarbeek
Normaal € 9,95
Nu € 6,95

De tickets zijn te bestellen en geldig 
tot en met 1 november 2015. Voor 
meer informatie of om direct tickets te 
bestellen ga je naar de website.

Familiepretpark 
De Waarbeek

30% KORTING

Events

TWEKKYS VERJAARDAG
23 mei 2015

KINDER TV PARADE
6, 13, 20 & 27 juni 2015 

ZOMERAVOND
22, 29 juli & 5 augustus 2015

CIRCUS DE WAARBEEK
Dagelijkse circusvoorstelling
17 t/m 25 oktober 2015

Voor een betaalbare prijs kun je de hele dag genieten van de Botsauto’s, de 
Hully Gully, de Calypso, de Rodelbaan, de Bungee Diver, de Toffe Twister 
en de antieke Zweefmolen. Je kunt ook lekker met de Zweefbanen hoog 
boven het water zoeven of vliegen in je eigen ufo in de Skyflyer.

Voor de kleintjes zijn er de Pompoenmolen, de Eendencarrousel en de gave 
Spoortrein. En voor de allerkleinsten is er zelfs een speciale veilige 
speeltuin! Het park wordt nog gezelliger gemaakt met het dagelijkse live 
entertainment dat bestaat uit een spannende avonturenshow, ons 
nostalgisch draaiorgel, kindericoon Twekky en alle vriendjes bij de attracties!

30%
KORTING   
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To the movies

Het hele jaar door kun je met 
korting naar de bioscoop. 

Voor meer informatie of om direct tickets te 
bestellen ga je naar de website.

TOT € 4,50 KORTING

Door heel Nederland naar de bioscoop

 TOT

Pathé Bioscopen, JT Bioscopen, Wolff  Bioscopen en Euroscoop Bioscoop bieden 
je deze zomer weer een compleet fi lmprogramma voor een gezellige middag of 
avond uit. Profi teer van kortingen tot € 4,50 op een bioscoopticket. De tickets 
zijn vaak voor een langere periode geldig. Altijd handig om een aantal tickets in 
huis te hebben voor een spontaan bioscoopbezoek!

NU TE ZIEN
• Fast & Furious 7
• De Ontsnapping

BINNENKORT TE ZIEN IN DE BIOSCOOP
• Poltergeist - verwacht op 4 juni 2015
• Minions - verwacht op 1 juli 2015
• Fantastic Four - verwacht op 6 augustus 2015
• Ted is coming, again (Ted 2) - verwacht op 13 augustus 2015

€ 4,50
KORTING   

• Bloed, Zweet & Tranen
• The Avengers - Age of Ultron



30

dagje uit

Attractiepark Duinrell
DOE EEN DUINRELL-DAG!
Attractiepark Duinrell is al 80 jaar hét adres voor een onvergetelijke dag vol 
spetterend familieplezier. Er zijn attracties voor echte stoere waaghalzen en 
nog meer attracties voor de hele familie, zoals familieachtbaan Dragonfl y! 
Wie durft in te stappen, raast langs de bomen in onverwachte bochten.

TROPISCH TIKIBAD
Maak je Duinrell-dag compleet en 
beleef eindeloos glijbaanplezier in 
het grootste overdekte water-
glijbanenparadijs van de 
Benelux! Het Tikibad is geen 
gewoon zwembad. Met elf unieke 
glijbanen en ruim één kilometer aan 
glijbaanplezier is dit het grootste 
overdekte glijbanenparadijs van de 
Benelux. 

Kom het zelf beleven en voel de 
adrenaline door je lichaam gieren in 
de Tyfoon, de Blits en de Flits. Stap 
in de tweepersoonsband van de 
Moonlight en Starfright. De 
fl itsende lichteff ecten, watervallen 
en scherpe bochten in deze 
glijbanen zullen je verbazen. 

Naast vele supersnelle afdalingen 
zijn er in het Tikibad ook glijbanen 
voor de familie, zoals de Super Slide 
en de Family Slide.

€ 7
KORTING   
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Duinrell, daar kikker je van op!

Entree Attractiepark Duinrell
Normaal € 23
Nu €  16

De tickets zijn te bestellen en geldig tot 
en met 1 november 2015. M.u.v. 26 & 27 
september 2015. Voor meer informatie of 
om direct tickets te bestellen ga je naar de 
website.

€ 7 KORTING

EINDELOOS FAMILIEPLEZIER
Maak een ritje in de welbekende 
Kikkerachtbaan of ga als een echte 
waaghals over de kop in achtbaan 
Falcon. Draai eindeloos rond en 
zwier op grote hoogte heen en 
weer in de Mad Mill.
Een spetterende afdaling maak je in 
de Splash, één van de vele water-
attracties op Duinrell. Stap je in de 
open of de gesloten boot? 
De keuze is aan jou!
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Circus Herman Renz

50%
KORTING   

Wonderlijk circus bij jou in de buurt!

KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT ZIEN!                          
Al meer dan 100 jaar staat Circus Herman Renz garant voor sensatie van 
het hoogste niveau. Geniet van de fonkelnieuwe show WOW - World Of 
Wonders - waar je ogen en oren tekort komt! De 2015-productie brengt 
verrassende acts die alleen dit jaar in Nederland te bewonderen zijn, in 
een twee uur durend spektakelstuk. WOW wordt omlijst door een echt 
live orkest en is aangekleed met kleurrijke kostuums en belichting.

WARM ONTVANGST 
Wie eenmaal de entree is gepasseerd en binnenstapt in de foyer, ontdekt 
de wonderlijke wereld die ‘Circus Herman Renz’ heet. De geur van zoete 
popcorn en suikerspinnen dwaalt rond en je wordt van harte welkom gehe-
ten op weg naar de hoofdtent. Daar zorgen kroonluchters, rood 
pluche en de geur van zand en zaagsel er voor dat je wordt 
ondergedompelt in de autenthieke circussfeer. Het nieuwe tentencomplex 
van Nederlands bekendste circus biedt eigentijds zit- en zichtcomfort.  
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Geniet van de betoverende show ‘World of Wonders’ 

Entree Circus Herman Renz
Normaal € 30
Nu € 15

Deze korting is geldig op alle beschikbare 
voorstellingen. Voor meer informatie of 
om direct tickets te bestellen ga je naar de 
website.

50% KORTING

DE CIRCUSSHOW VOL WONDEREN    
‘Piste vrij voor WOW!’ Vanessa Labat presenteert een eigentijdse versie van 
de aloude discipline Hula Hoop. Het Duo Gravity zorgt voor sensatie aan de 
strapaten en koorddanser Geoffrey Berhault presenteert met een unieke 
dans op de dubbele strakke draad: ‘circus 2.0’. Er zijn vertederende alpaca’s 
en danseressen in prachtige kostuums. Trapezeartiesten van het 
befaamde gezelschap BINGO zorgen voor spektakel hoog boven de piste, 
waar op de grond edele Friese hengsten voor een onvervalst circusbeeld 
zullen zorgen, gepresenteerd door Michel Jarz. De clowns Milko & Joanes 
zorgen voor de gulle lach, evenals de vrolijke honden van Pat Clarrison. 
Equilibrist Sven Jahn-Munoz imponeert met ijzersterke handstandacrobatiek 
en illusionist Vincent Vignaud zorgt met zijn verrassende illusies en 
raadselachtige stunts voor spanning en verbazing. Het zevenkoppige orkest 
staat onder de vertrouwde leiding van Maestro Robert Rzeznik en 
Mathijs te Kiefte is de spreekstalmeester. Kom ook... en ervaar het meest 
betoverende circus dat bestaat!
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Helpling Huishoudhulp
Genieten van een schoon huis 

1x 4 uur schoonmaken
Normaal € 59,60
Nu € 44,60

2x 3 uur schoonmaken
Normaal € 83,40
Nu € 63,40

De korting is geldig op alle beschikbare 
data en tijden. Voor meer informatie of 
om direct te reserveren ga je naar de 
website.

TOT € 20 KORTING

Helpling is hét online platform waar eenvoudig 
een schoonmaakhulp kan worden geboekt. 
Helpling garandeert ervaren, betrouwbare en 
verzekerde schoonmaakhulpen. Inmiddels biedt 
Helpling huishoudhulpen in de 50 grootste steden 
van Nederland. 

Het uurtarief bedraag € 13,90 voor een wekelijkse boeking en € 14,90 voor 
een éénmalige boeking. Helpling zorgt ervoor dat de schoonmaakhulpen 
uitvoerig gescreend worden op onder andere ervaring en communicatieve  
vaardigheden.

Doordat klanten reviews achterlaten kun je enkel de beste schoonmaak-
hulpen boeken. Daarnaast zijn alle Helpling schoonmaakhulpen volledig 
verzekerd tegen schade.

 € 20
KORTING   

TOT
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Hoe werkt het?
Inloggen, bestellen en betalen

CONTACT
Heb je vragen over het inloggen, de aanbiedingen, hoe je moet 
bestellen of wil je ons misschien een tip doorgeven voor het aanbod?

De klantenservice is bereikbaar via:
T 070 - 413 21 88
E info@wegnahetwerk.nl 

STAP 1 - INLOGGEN
Ga naar de website van 
wegnahetwerk.nl en log in met 
jouw persoonlijke inlogcode en 
wachtwoord. Heb je nog niet 
eerder ingelogd of ben je jouw 
inloggegevens kwijt? Neem dan 
contact op met de klantenservice, 
zij helpen je verder op weg.

Stap 2 - BESTELLEN
Het bestellen van entreetickets of 
producten werkt heel simpel. Op de 
website vind je in iedere aanbieding 
het item ‘Bestellen’ of ‘Reserveren’ 
en de bestelvoorwaarden. Hier staat 
altijd uitgelegd hoe je een bestelling 
of reservering kunt plaatsen. Onder 
hetzelfde kopje staat ook 
aangegeven of je de bestelling per 
post of per e-mail ontvangt. 

STAP 3 - BETALEN
Je kunt de tickets en producten 
betalen via iDEAL. Een iDEAL 
betaling is een betaling via 
internetbankieren.



Meld je vóór 14 juni aan voor de nieuws-
brief en maak kans op 2 tickets voor een  
attractiepark of dierentuin naar keuze!

Voorwaarden 
Deze actie is geldig voor iedereen die zich vóór 14 juni 2015 heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.  Er wordt 1x 2 tickets verloot. De winnaar wordt in 
de week van 15 juni 2015 bekend gemaakt en persoonlijk per email op de hoogte gesteld. De winnaar mag 2 tickets, geldig tijdens het zomerseizoen 
van 2015, kiezen uit één van de attractie- en dierenparken die een samenwerking hebben met Wegnahetwerk.nl. Op reeds gekochte tickets wordt geen 
restitutie verleend. Op de gewonnen tickets zijn de actievoorwaarden van toepassing zoals vermeld in de aanbieding op Wegnahetwerk.nl. 

Hoe meld je je aan?  
Ga naar www.wegnahetwerk.nl, log in en klik rechts bovenin op ‘Gebruikers 
profiel’. Zorg dat het vakje achter ‘Nieuwsbrief ontvangen’ aangevinkt staat en 
je bent aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

 
Nog nooit eerder ingelogd?  
Registreer jezelf of neem contact op met de klantenservice via  
info@wegnahetwerk.nl of 070 - 413 21 88 (werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur).
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