
Uitstap Zoo Antwerpen met gids 21 mei 2022 
Beste lotgenoot, 
 
Beetje bij beetje proberen we weer om onze activiteiten op een normale manier op te starten, 
zij het nog altijd met Corona in ons achterhoofd. 
We hebben gekozen voor een activiteit in open lucht. Een uitstap met gids naar de zoo in 
Antwerpen, Koningin Astridplein 20-26. 
In het hart van de stad, net naast het Centraal Station. 
 
ZOO Antwerpen, één van de enige nog resterende dierentuinen uit de 19de eeuw, werd 
beschermd als cultuurhistorisch landschap in 1974 en negen jaar later als monument.  
 
Dagprogramma: 
10u00 Samenkomst en verwelkoming aan de ingang van de zoo. 
10u30: Rondleiding van ongeveer 1 uur met gids. 
 
Na de rondleiding is het mogelijk om vrijblijvend een middagmaaltijd te nemen in het restaurant 
Savanne. 

Keuze uit belegde broodjes, salades en warme gerechten. 
Er zijn enkel vegetarische gerechten, met uitzondering van de vol au vent. 
Je kan ook je eigen lunch meebrengen. 

 
Heb je een rolstoel nodig? Er zijn gratis rolstoelen ter beschikking, maar moeten gereserveerd 
worden. Dit kan je aanduiden op je inschrijvingsformulier. 
 
Prijs: 
Abonnement: 
Diegene die een abonnement hebben van de zoo kunnen dit gebruiken, 
Met de auto: 
Voor diegene die met de auto komen worden de tickets, toegang zoo, gezamenlijk aangekocht 
op de dag zelf en kan je genieten van een groepskorting van 4 euro. Prijs inkom is dan 25 euro in 
plaats van 29 euro. 
Met de trein: 
Voor diegene die kiezen om met de trein te komen is het misschien goedkoper om een trein-
zoo ticket te kopen. 
 
Gids wordt betaald door Hodgkinvzw 
Voor alle deelnemers wordt een reductie gegeven aan deze activiteit door Hodgkinvzw van 15 
euro ter plaatse. 
 
Voor diegene die hun dag nog willen verlengen kunnen na de rondleiding en het middagmaal nog 
vrij genieten en wandelen in de zoo. 
 
Inschrijven: op hodgkinvzw.be 
Meer info:  Jean Pierre Blondeel 0495 56 15 09 
 
Tot dan 
Jean Pierre, Viviane, Frederik, Annette 


