
Meer informatie en Algemene Voorwaarden: www.antilopeoutdoor.nl/info/10-jaar-antilope.html

Upload je mooiste foto en 
maak kans op een sticker. 

DEC
Foto- & Wandelchall

en
ge

10 verschillen gevonden? 
Voilà, een sticker!

NOV

Sinterklaasactie

Vogels kijken met een van 
onze vogelaars? Doe mee en 
hup een sticker!

OKT

Vogelwandelin
g

SEP

Tijdens de sale krijgt u geen 
sticker, maar kom langs voor 
mooie aanbiedingen.

Hav
en

fe
st

iva
lsa

le

Prik een zak afval en krijg een 
sticker. 

AUG

V
uil prikken in Alblas

se
rd

am
Ga met ons mee de 
Biesbosch in en deze sticker is 
in de broekzak.

JUL

O
ntdek de Biesbosc

h

Vind alle Antilopen in het wild 
en de sticker is binnen!

JUN

Beter naar Buite

n

Wandel 10 km mee en 
ontvang een sticker!

MEI

Trainingsdag 4Daa
gs

e

Vandaag is deelname genoeg 
voor een sticker. Zien we je?

APR

Familie-doe-dag

MRT

Besteed je ontvangen 10’tje 
in de winkel.

Antil
ope 

10
’tj

es

FEB

Tijdens de sale ontvangt u 
geen sticker, maar zijn er wel 
mooie aanbiedingen. 

Koek
 &

 Z
oop-S

ale

Maak een originele foto 
met een ‘Antilope’-product 
en ontvang een sticker!

JAN

Jubileumartik
ele

n

Besteed €100,- en 
deze sticker is binnen!

HEEL 2023

B
esteding van min. €

10
0

,-

Op 9 februari 2013 openden we onze deuren. Dat vieren we graag met u in 2023! 
Voor elke maand hebben we een leuke actie bedacht. Bij 10 van deze acties 
ontvangt u een sticker die elk 10% korting oplevert. Dus of u nu 1, 5 of 8 stickers 
heeft gespaard, u kunt in 2024 de kaart altijd inleveren voor de door u verzamelde 
korting. Lees snel verder en wie weet, kunt u in 2024 gratis komen winkelen…

en spaar tot 100% korting!
Plak stickers 

START

FINISH

10 JAAR ANTILOPE OUTDOOR

Januari

Lancering Jubileumartikelen 
In samenwerking met eersteklas merken hebben we een mooi 
assortiment ‘Antilope’-artikelen gemaakt! Maak een foto met minimaal €100,- aan 
gekochte jubileumartikelen. Stuur de foto naar ons op en ontvang een sticker!

Koek & Zoop-Sale - 1 tot en met 11 februari
Geen sticker, maar wel mooie producten met kortingen tot 40%.

Februari

Antilope 10’tjes-Actie
We bestaan 10 jaar, dus we delen €10,- uit! Alblasserdammers krijgen in deze maand 
een leuk pakketje in de brievenbus. Voor deze actie ontvangt u geen sticker. 

Maart

Familie-doe-dag 
Ben je 8 of bent u 80 jaar oud? Welkom! Iedere deelnemer ontvangt een sticker.April

Trainingsdag 4Daagse - zaterdag 6 mei
Loop minimaal 10 km tijdens deze wandeling en bingo, weer een sticker verdiend. 
Meld u vanaf begin april aan op wandelcentrum.com.

Mei

Beter naar Buiten 
Zaterdag 3 juni zoeken naar de ‘Antilopen in het wild’? Kom naar onze boeiende 
Beter naar Buiten-dag en ontvang een sticker.

Juni

Ontdek de Biesbosch
Leer meer over eetbare planten en bloemen met Pieter Schook of leer alles over 
bijen met imker Hartkoorn en ontvang een sticker. Meld u vanaf begin juni aan op 
wandelcentrum.com en ga mee met een van deze heren. 

Juli

Augustus
Vuil prikken met Plastic Guerrilla - zaterdag 5 en 19 augustus
Prik een zak zwerfvuil vol en ontvang een sticker. Vanaf begin juli kunt u zich 
opgeven via wandelcentrum.com.

Vogelwandeling - zaterdag 7 en 21 oktober
Onze eigen Jelle en Joost gaan graag met u op pad om alle vogels te ontdekken in 
de Crezéepolder. Wandel mee en ontvang een sticker. Aanmelden kan vanaf begin 
september op wandelcentrum.com.

Oktober

Sinterklaasactie
Zoek de 10 verschillen in de advertentie in de krant, op de website of op onze 
socialmediakanalen. Stuur het juiste antwoord op en ontvang een sticker.

November

September Havenfestivalsale - 31 augustus tot en met 16 september
Geen sticker, maar wel mooie producten met kortingen tot 50%.

Foto- & Wandelchallenge 
Upload oogverblindende foto’s op wandelcentrum.com. Elke week worden de 10 
beste foto’s gekozen en beloond met een sticker. Aanmelden kan vanaf november. 

December

Gedurende het hele jaar ontvangt u eenmalig een sticker bij een 
aankoop van €100,- of meer. Online of in de winkel!

Heel 2023

E-mailadres:
..........................................

Naam:
......................................

Woonplaats:
.................................

Meer weten over de actie? 
Kijk dan op de website! 

Elke sticker is 10% korting waard!

SCAN MIJ!
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