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OZP FAMILIEDAG
Speciaal voor NOAondernemers zonder personeel:
een fantastische dag uit met het
eigen gezin! Kom je ook?
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Lees op de achterzijde over het
programma en de hoogste,
snelste en langste achtbanen.
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Schrijf voor 31 augustus
in voor deze
OZP Familiedag op:
www.noa.nl/ozpfamiliedag

Op zaterdag 14 september
verwelkomen we u en uw
gezin graag in hét
achtbanenpark van
Nederland, Walibi in
Biddinghuizen. Er valt
van alles te beleven, ook
voor de niet-achtbaanliefhebbers en kleine
kinderen. Het wordt een
heerlijke gezinsdag,
waarbij u ook collegaondernemers kunt
spreken. Een handige
combi!

PROGRAMMA
NOA OZP FAMILIEDAG
Tijd voor ontspanning! Op 14 september 2019 organiseren we voor jou en je gezin
de OZP Familiedag. Van 10.00 tot 18.00 uur is Walibi geopend voor een
sensationele dag uit.
10.00 uur: Via een speciale ingang worden jullie naar het BizNiz Center begeleid.
Om de dag goed te beginnen, is daar een ontvangst met koffie en gebakjes. Na een
welkomstwoord door Fekke, Frans, Marco en Ricardo, het bestuur van NOA-OZP,
kunnen jullie op eigen gelegenheid het attractiepark ontdekken. Natuurlijk ontmoet
je in de wandelgangen collega OZP’ers om successen en ervaringen met elkaar te
delen.
Met een grote variatie aan indrukwekkende attracties is er voor ieder wat wils.
Durven jullie in Lost Gravity, waar de zwaartekracht volledig zoek is? En vanaf 120
cm mag je een spannende rit beleven in Xpress: Platform 13 of 6x over de kop in
achtbaar Speed of Sound. Hou je niet van achtbanen? Beleef dan een spetterend
avontuur in El Rio Grande, een duizelingwekkend spektakel in Los Sombreros, of
waai lekker uit in Super Swing. Alle kinderen worden opgemeten en krijgen een
polsbandje, waarvan de kleur correspondeert met die van de attracties waar zij in
mogen. De allerkleinsten vermaken zich prima in Walibi Playland!
14.00 uur: Hoogste tijd om lekker wat te eten. In het BizNiz Center komen we
allemaal bijeen om samen de lunch te gebruiken. Er zijn verschillende broodjes,
verse smoothies, een lekker soepje; jullie kiezen tot 15.00 uur van het buffet waar je
zin in hebt. Vervolgens kunnen jullie nog tot 18.00 uur in het park blijven.
Aanmelden
U kunt tot 31 augustus a.s. inschrijven voor de OZP Familiedag. Ga daarom direct
naar:

www.noa.nl/ozpfamiliedag.

