Kom je ook naar Dreamnight at the Zoo?
Op de eerste vrijdag van juni zetten dierentuinen wereldwijd gratis hun poorten open
voor langdurig zieke en gehandicapte kinderen en hun familie. Op vrijdag 14 juni 2019
gaan voor de 13e keer de poorten van Kasteelpark Born speciaal open van 18.00 uur
tot 22.00 uur. Jij, je ouders/verzorgers en je broertjes en zusjes willen we langs deze weg
graag uitnodigen voor dit mooie evenement.

Wat is er allemaal te doen?
Om 18.00 uur worden jullie hartelijk ontvangen door
alle medewerkers en vrijwilligers van Kasteelpark
Born. Ook de dieren zullen jullie al verwelkomen. Wat
dacht je van een kijkje bij
de
Savannah-katten, de
grote kamelen of een
hele
familie nieuwsgierige
wasberen?
In het park kun je wandelen langs o.a.
prachtige damherten,
stoere lynxen, speelse zilvervosjes en
ondeugende apen. Ook
is er een grote doorloopvolière waar
de parkieten om je heen
vliegen. Op de grote kinderboerderij
kun je geiten en cavia’s
aaien
en in het Kriebelhuis
maak
je kennis met grote
leguanen en wandelende takken. Daarna kun je lekker
ravotten in de speeltuin, springen op de grote
airtrampoline en kun je samen met je familie genieten
van een gratis hapje en een drankje op het terras.
Verder kun je je laten schminken, kun je met water
spuiten bij de brandweer, koekjes bakken,
kriebelbeesten vasthouden, dansen op muziek en nog
veel meer….

Kom je ook?
Heb je ook zin om te komen? Geef je dan voor 15 mei op. Wees er wel snel bij, want
het aantal plaatsen is beperkt en dus vol = vol. Na ontvangst van de aanmelding sturen
wij jullie het speciale entreebewijs. Voor vragen kun je bellen met Janke Faber
(06 – 427 05 213) of een kijkje nemen op de websites www.dreamnightatthezoo.nl en
www.kasteelparkborn.nl.

Wij komen naar Dreamnight at the Zoo in Kasteelpark Born
Familie ………………………………………
….. volwassenen en ….. kinderen
Adres: ……………………………………..
Postcode en Plaats: ………………………………………………………….
Voor 15 mei opsturen naar Kasteelpark Born, Kasteelpark 38, 6121 XK Born
PWS

