
Alle stemmen 

verzaaaamelen! 

www.diervanhetjaar.nl

Wil je dat jouw favoriet gaat winnen? Dan is zelf stemmen 

niet genoeg. Verzamel zoveel mogelijk handtekeningen 

in en help jouw beest aan de beker. De grootste 

stemmentrekker wint een Kidsweek-prijzenpakket én is 

onze VIP-gast op het Dier van het Jaar Feest. Is je lijst vol? 

Maak een kopie of maak er zelf eentje! Of twee, drie, vier... 

Omdat niemand twee keer mag stemmen en je geen namen 

mag verzinnen, checken we sommige emailadressen. 

Valsspelen heeft dus geen zin! Stuur je lijst(en) vóór 

maandag 24 september naar Kidsweek, Meeuwenlaan 100, 

1021 JL Amsterdam of neem een foto en mail ze 

naar redactie@kidsweek.nl.
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D ierenartsen Overle ie

Stem op www.diervanhetjaar.nl op je favoriete dier. 

Hier zie je ook filmpjes van 

alle kandidaten. Als je stemt, 

maak je automatisch 

kans op een fiets 

van Popal! 

Let op: je 

mag maar 

één keer 

stemmen.
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Stem en win!

Wil jij live bij de bekendmaking van de winnaar zijn? 

Dat kan! Meld je aan op www.diervanhetjaar.nl voor 

het Dier van het Jaar Feest op zondag 30 september 

in DierenPark Amersfoort. Voor € 10,50 per persoon 

(normaal kost de entree € 19,50 voor kinderen en € 22,50 

voor volwassenen) kun je om 11.00 uur de uitreiking 

bijwonen én de hele dag door het park lopen. Ook kun je 

knutselworkshops volgen, spelletjes doen, met Scoop op 

de foto en Kidsweek-redacteuren ontmoeten! 

Wees er snel bij, want op = op!

Kom naar hetKom naar hetKom naar het
Dier van het Jaar

Feest!
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Omdat niemand twee keer mag stemmen en je geen namen 

(normaal kost de entree € 19,50 voor kinderen en € 22,50 

bijwonen én de hele dag door het park lopen. Ook kun je 

knutselworkshops volgen, spelletjes doen, met Scoop op 
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Naam:         Leeftijd:
Adres:
E-mail: 
Ik verzamel stemmen voor (1 hokje aankruisen): 
    Hermien             Joy             Sayeeda & Sultan             Sprotje
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