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Beste beschermeling, 

 

Zoals eerder aangekondigd willen we dit jaar jong en oud een fijne uitstap aanbieden. Het dierenpark 

Plankendael leek ons de ideale plaats hiervoor. Op zondag 17 mei 2020 maken wij graag met u een 

afspraak ter plaatse. Deze “familiedag” in het dierenpark wordt u aangeboden en is bedoeld om de alle 

beschermelingen een zorgeloze dag vol plezier aan te bieden.  
 

Het dierenpark Plankendael heeft heel wat te bieden. We plannen met FONAVIBEL een geleide wandeling 

per taalstelsel van 60 minuten met gids. Daarnaast kan het park vrij bezocht worden. Wie de rest van de dag 

liever niet alleen op pad gaat, kan aansluiten bij de medewerkers van FONAVIBEL, die een bewegwijzerde 

familiewandeling doorheen het park zullen maken. Naast een dierenpark zijn er voor de kleinsten voldoende 

speeltuintjes voor extra ontspanning. U kan een snack nuttigen in één van de vele restaurantjes met een “gift 

card” van 10€ die u wordt aangeboden of zelf een lunchpakket meebrengen. Voor wie het wenst bieden we ’s 

avonds nog een drankje aan, om de dag af te sluiten.  Je merkt het, een dag vol plezier en ontspanning staat u 

te wachten! 

Beschermelingen kunnen gratis deelnemen aan deze activiteit. Maximum 2 extra familieleden of begeleiders 

kunnen u vergezellen op deze uitstap. Voor hen bedraagt de prijs voor een ticket 25€ (exclusief gift card).  

 

In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier dat absoluut tegen 10 april in ons bezit dient te zijn. Wij vragen 

een waarborg van € 10 per persoon te betalen alsook de eventuele deelnamekosten voor extra begeleiders. 

Dit bedrag dient te worden gestort vóór 10 april 2020, om uw inschrijving te bevestigen. Het bedrag van de 

waarborg wordt na deelname aan de uitstap uiteraard teruggestort. Let wel: uw inschrijving is pas definitief 

na ontvangst van uw inschrijvingsformulier EN betaling.   
 

Er zijn verschillende transportmogelijkheden om naar Plankendael te komen (Adres: ZOO Planckendael, 

Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen). Er is voldoende parkeergelegenheid voor de wagen. Wie met de 

trein komt, kan vanuit station Mechelen de speciale busdienst “Plankendael Express” nemen. Deze vertrekt 

om 9u45, vanaf de achterkant van het station. Gelieve dit tevens te vermelden op uw inschrijving, zodat we u 

aan het onthaal kunnen opwachten.  
 

Afspraak is dus op zondagochtend 17 mei 2020 op het plein voor de hoofdingang. Om 9u45 voor wie met 

persoonlijk voertuig komt en 10u15 voor wie met de trein en bus komt. Het team van FONAVIBEL zal zich 

kenbaar maken met de logo’s en een blauw T-shirt. Indien u nog een gekleurd sjaaltje heeft van één van de 

voorbije uitstappen, mag u dit zeker dragen voor extra herkenbaarheid!  

Uw inschrijving zal bevestigd worden per e-mail (of uitzonderlijk per brief voor wie niet beschikt over een e-

mail). De toegangskaarten, het parkingticket & timing van de rondleiding zullen aan het onthaal geregeld 

worden. Enkel die dag zijn we te bereiken via Gsm-nummer FONAVIBEL: 0487/22.59.67.  
 

In afwachting van uw inschrijving wens ik u reeds veel plezier toe met deze mooie attractie,  

                                                                                              
 

Frédéric DUPUIS, ir 

Luitenant-kolonel van het vliegwezen 
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