Uitnodiging Medioren groep

Ook deze winter viert ZOO Antwerpen Chinees Nieuwjaar met het lichtfestival China Light ZOO.
In de volledig nieuwe editie van China Light ZOO wandel je door het verhaal van de Lotusprinses
en haar geliefde. De indrukwekkende Chinese lichtobjecten vertellen je hun mythische,
avontuurlijke en liefdevolle verhaal. Hartstocht, vlinders, drakenboten, goddelijke interventie en
het levenselixer zijn ingrediënten van deze hartverwarmende reis door de ZOO.

Voor onze volgende activiteit met de Medioren groep brengen we een bezoek aan China
Light in ZOO Antwerpen. We reserveerden 30 toegangstickets. Om te kunnen genieten van
de groepsvoorwaarden, zijn er minstens 15 deelnemers vereist. De resterende tickets
worden terug vrijgegeven na 15 november.
Wanneer: Zaterdag 1 december, 2018
Waar:

Zoo Antwerpen

Wie:

Medioren en leefgenoten

Kostprijs: 13 euro per persoon
Vooraf houden we een ontmoetingsmoment in Café Le Royal in het treinstation Antwerpen
Centraal (ter hoogte van perron 1; bereikbaar via lift of roltrap) vanaf 16:00 uur. Dit biedt de
gelegenheid om bij te praten én voor zij die het wensen vooraf iets te eten.
De wandeling begint om 18:00 en duurt naar schatting ongeveer 1 uur. We kozen voor het
eerste tijdsslot van de avond, waardoor we op eigen tempo kunnen wandelen en eventueel
halverwege kunnen pauzeren indien gewenst.
Inschrijven voor China Light kan door uw bijdrage te storten vóór 12 november op rekening
van de medioren groep:
BE56 9731 5505 0288
Met vermelding: deelname China Light, <aantal> personen

Indien u verkiest vooraf in het Café iets te eten, vragen we te kiezen uit onderstaande
omwille van de vlotte bediening:
Keuze 1

Croque monsieur

Keuze 2

Balletjes in tomatensaus met selder en frietjes

Keuze 3

Crispy sandwich met geitenkaas, paprika, aubergines en acetosiroop

9,20 euro
16,50 euro
9,80 euro

Gelieve uw keuze via email mee te delen: medioren@parkinsonliga.be
Bereikbaarheid:

De slimste manier om ZOO Antwerpen te bereiken is met de trein. De
ZOO ligt vlak naast het Centraal Station van Antwerpen. Kom je met de
auto dan kan je genieten van een speciaal China Light tarief in Parking
Station ZOO (Van Schoonhovenstraat 25, op 200m van de ZOO). Geef je
parkingticket af aan de portier van de ZOO om te coderen.

Bijkomende informatie nodig ?
Stuur een email naar medioren@parkinsonliga.be; of contacteer Magda (0472 46 05 39; bij
voorkeur tussen 18:00 en 21:00 uur); of Jetty (0497 93 61 28, na 19:00 uur); of Ludwig
(0493 34 61 14).
Wij kijken ernaar uit om jullie talrijk te mogen ontmoeten op onze laatste medioren activiteit
van 2018,
De kerngroep versterkt met Jetty en Marc.

