
Autismeweek 2019 30 maart t/M 6 april 2019
bij Dierenpark Zie-ZOO in Volkel

Ontdek de zorgdierentuin
In de Autismeweek ontdek je waarom cliënten met autisme 
Dierenpark Zie-ZOO bijzonder maken. Leer meer over het 
werk van de autismebegeleiders, de dierenverzorgers en 
de dieren.

•  Meet and Greet met de dierenverzorger.
Zie de dierenverzorger in actie en leer alles over de dieren 
en het werk.

•  Kijkje achter de schermen van de zorgdierentuin. 
Op maandag t/m vrijdag uitleg door een autismebegeleider.

•  Stekkie de speurtocht. Beantwoord de vragen van Stekkie 
en ontdek het dierenpark.

•  Kriebelen op de reptielenzolder. Durf jij een slang vast te 
houden?

Actietarieven
alleen tijdens 
de Autismeweek
•  Voor de houder van een 

Autipas toegang GRATIS
•  Dagkaart voor € 7,75 p.p. 

(20% korting)
•  Cliënten Regionaal Autisme 

Centrum toegang GRATIS 
(op aanvraag)

•  10% korting op souvenirs uit 
onze shop

•  Voor groepen maatwerk 
mogelijk.
Bel: 0413-259 905 of mail:
info@dierenparkziezoo.nl

Dierenpark 
Zie-ZOO
Dierenpark Zie-ZOO heeft 
een grote collectie exotische 
diersoorten, veel dieren die 
je bijna nergens anders ziet. 
Dierenpark Zie-ZOO kreeg in 
2018 de Green Key, een keur-
merk voor milieubewuste 
en maatschappelijk verant-
woorde organisaties. 
Dierenpark Zie-ZOO is 
onderdeel van het Regionaal 
Autisme Centrum.

Dierenpark Zie-ZOO
Zeelandsedijk 12 B  Volkel 
Tel. 0413-259 905
info@dierenparkziezoo.nl
dagelijks open van 10.00 tot 
17.00 uur | gratis parkeren

VEELVRAAT

Vreet ie dan echt zoveel?

Autismeweek 
2019
Van 30 maart t/m 6 april is 
het Autismeweek 2019. Die 
week vraagt de Nederland-
se Vereniging voor Autis-
me (NVA) extra aandacht 
voor de ongeveer 200.000 
mensen met autisme in 
Nederland. Het thema is 
Autisme werkt! Een ode 
aan de passie en de sterke 
eigenschappen van men-
sen met autisme.

www.dierenparkziezoo.nl

De eerste 
zorgdieren-
tuin van 
Nederland
Dierenpark Zie-ZOO is de 
eerste zorgdierentuin van 
Nederland. Een unieke 
plek, waar mensen met 
autisme kunnen werken 
in de dierverzorging, de 
horeca, technische dienst 
of in het tuinonderhoud 
van het park.


