Achter de schermen van Planckendael
20 april 2019
Planckendael, de meesten onder ons zijn ooit wel
eens in deze dierentuin geweest. Pinguïns,
zebra’s, giraffen,… kleine maar ook heel grote
dieren, ze hebben allemaal hun plekje in het park.
Een zeer mooi domein dat een aantal jaren
geleden een volledige make-over kreeg.
Onze nieuwsgierigheid reikt ditmaal verder dan
ontdekken welke dieren er allemaal leven. We
bezoeken Planckendael backstage!!! We gluren
mee achter de schermen, waar de gewone
bezoeker nooit mag komen. We treden binnen in
de dierenkeuken met lekkere hapjes (meelwormen, fruit, pap, sprinkhanen,…). En
wagen ons achter de coulissen van de olifantentempel.
Na ons backstage-avontuur zoeken we een
gezellige pick-nickplaats. Wie zich graag
laat verwennen, kan voor deze
gelegenheid een “Soltero-Pick-Nickpakket” bestellen aan een democratische
prijs.
Om 14 uur sluiten we het officiële gedeelte
van deze activiteit af. Daarna is er nog
ruim de tijd om het park te bezoeken en
gelegenheid om samen in Mechelen
een hapje te eten. We hebben
gekozen voor Brasserie Maroon
gelegen tegenover het Station van
Mechelen zodat ook de treinreizigers
na deze weldoende dag vlot thuis
kunnen geraken.

Hoe ziet de planning eruit ?
Officieel programma:
11.00u pick-nickpakketten uitdelen
11.15u vertrek naar startpunt rondleiding
11.30u rondleiding backstage
13.00u gezellige picknick (bij slecht weer zoeken we beschutting)
Vrijblijvend aanvullend programma:
14.00u vrij bezoek aan het park
18.00u samenkomst aan de inkom van het park en gezamenlijk
vertrek naar Mechelen voor het avondmaal

Hoe spreken we af ?
Zaterdag 20 april 2019
Wie met de auto komt verzamelt om 10.45u aan de inkom (met Lucie)
Adres: Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen
Parking Planckendael, € 9 per auto
Wie met de trein komt verzamelt om 10.30u (stipt !) in het station van Mechelen
Verzamelpunt: aan de panos in de gang naar de sporen (met An)
We nemen vervolgens samen de lijnbus naar Planckendael

Wat breng ik allemaal mee ?
Je goed humeur
Regenkledij of zonnecrème afhankelijk van het weer
Rugzakje om je bestelde pick-nick in te steken
Je eigen pick-nick indien je deze niet bij ons besteld hebt
Klein geld voor een versnapering en/of drankje
(opm: op de pick-nickplaats is de aankoop van 1 consumptie verplicht)

Wat gaat me dit kosten ?
Inkomticket Planckendael1 : 28 €
Backstage-rondleiding: leden: 6,25 € / niet-leden : 8,25 €
Soltero-Picknick-pakket2 : 5 €
Restaurant Maroon : maak je keuze op de laatste bladzijde
Parkingticket of geldig vervoersbewijs lijnbus : zelf te voorzien
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Wie overeen abonnement beschikt laat dit vooraf per mail weten aan An
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Wie met de trein komt (met een B-dagtrip), laat dit per mail weten aan An

Wie een Soltero-Picknick-pakket bestelt krijgt na inschrijving via mail nog een apart bestelformulier

Hoe schrijf ik me in ?
Stap 1 : Stuur een mail naar An met jouw inschrijvingsgegevens:
1. Inkomticket : via Soltero / B-dagtrip / abonnement
2. Backstage : ledentarief / niet-ledentarief
3. Soltero-pick-nickpakket : ja / nee
4. Hoofdgerecht : …
5. Dessert : …
Mijn rekening is als volgt : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = … €
Let op ! : wie met een B-dagtrip komt, betaalt GEEN inkomticket aan Soltero, dit is inbegrepen
in de B-dagtrip die je zelf aankoopt.

Stap 2 : Schrijf het door jou te betalen bedrag op rekening van Soltero BE 65
3631 1331 1396 met vermelding van ACT/Planckendael/picknick: ja of
nee/resto: ja of nee/GSM-nummer
Wees er snel bij… want er is plaats voor max. 20 deelnemers (incl. organisatoren)
Uiterste inschrijvingsdatum: 7 april 2019
Annulatie met recuperatie van het inschrijvingsgeld is mogelijk tot 7 april 2019.

Bijkomende info
An De Wever – deweveran@gmail.com – 0468/12.44.61
Lucie De Wever – luciedewever@hotmail.com –0485/31.28.52

Menukaart Maroon
Hoofdgerechten:
Rundertartaar van de chef met witte truffelolie : € 21
Steak met saus naar keuze en slaatje4 : € 22
Filetpuremetsausnaar keuzeenslaatje4: €27
Gebakkenkabeljauw,preienpuree: €26
Tagliatelle met zalm en prei : € 18
Scampi van de chef5 : € 23
Salade Maroon6 : € 20
Canneloni gevuld met kikkererwt, linzen en ricotta : € 15
Salade met feta en olijven : €16
Desserten3:
moelleux au chocolat € 8
Mascarponemousse met rood fruit en speculoos € 9
Dame Blanche €8
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Dessert is niet verplicht, maar kan de dag zelf niet meer bij besteld worden

Keuzemogelijkheden saus : pepersaus, champignonsaus, bearnaisesaus, stroganoffsaus
5
Met pastis, pijpajuin en zongedroogde tomaatjes
6
gerookte zalm, quiche, gerookte forel, gebakken visje, scampi

