
 

 
 

Programma NOA OZP Familiedag  
  
9.30 uur:  Aankomst 

Het bestuur van de sectie NOA OZP Afbouw heet jou en je gezin van harte welkom bij 
Ouwehands Dierenpark te Rhenen. De medewerkers van Ouwehands Dierenpark en 
de bestuursleden van OZP geven jullie een toegangsbandje voor om de pols en zullen 
jullie doorverwijzen naar de ontvangstlocatie in zeeleeuwentheater Blue Lagoon, hier 
worden jullie ontvangen met koffie, thee of voor de kinderen limonade en voor iedereen 
is er een zoete lekkernij.      

 
10.00 uur: Spetterende opening 
  De NOA OZP Familiedag wordt spetterend geopend met een exclusieve zeeleeuwen 
  presentatie.  
 
10.30 uur: Vrij parkbezoek 

Na de opening zijn jullie vrij om op eigen geledenheid het park te ontdekken. Sta neus 
aan neus met de ijsberen, loop onder de slingerende orang oetans door en bespied de 
beren in Expeditie Berenbos. Bewonder de bijzondere nevelpanters, de Afrikaanse 
olifanten en het olifangenjong Bumi, ga op avonteur in Gorilla Adventure of hang de 
beest uit in RavotAapla, Europa’s grootste overdekte speeljungle.  

 
Uniek in Nederland…Reusenpanda’s 
Bewonder de reuzenpanda’s Xing Ya, Wu Wen en de pandajong Fan Xing! Betreed de 
mystieke wereld van Pandasia en beleef de Chinese sfeer. Ontmoet de reuzenpanda’s 
en vervolg je reis door Pandasia, dat in traditioneel Chinese stijl is gebouwd. Leer hier 
meer over de andere Aziatische diersoorten zoals de koeskoes en muntjak.  

 
12.00 uur:  Even bijkomen! 
  Na de ochtendwandeling staat voor jullie in het Jungle restaurant een heerlijke lunch 
  klaar bestaande uit wraps en sandwiches. Voor de kinderen zijn er ook krentenbollen. 
  Tijdens de lunch kun je genieten van sappen en smoothies.    
 
13.30 uur: Vervolg vrij parkbezoek 

Vervolg jullie avontuurlijke wandeling door het dierenpark en ondek het park op een 
andere manier via de Experience Game. Daarmee maak je kans op een leuke prijs!   

 
15.00 uur: Presentatie door Cristel van de Ven, voorzitter van VZN 

Terwijl je gezin nog even van het dierenpark geniet, verwachten wij jou als OZP’er om 
15.00 uur in de Jangala, een subruimte van het Jungle restaurant. Daar zal Cristel van 
de Ven, voorzitter VZN, een presentatie verzorgen. Vereniging Zelfstandigen Nederland 
(afgekort: VZN) wil de stem van zelfstandig ondernemers beter laten horen en streeft 
naar de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt. NOA OZP Afbouw en andere  
belangenorganisaties voor zelfstandigen bundelen in VZN de krachten. 

 
16.00 uur: Netwerkborrel 

Na de presentatie kom je weer samen met je gezin in het Jungle restaurant voor een 
gezellige netwerkborrel. Voor een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd. Om 17.00 
sluiten we de borrel en openen aansluitend de Burgerbar. 

 
17.00 uur: Jungle Burgerbar 

Als afsluiting bieden wij jou en je gezien een heerlijke Jungle Burgerbar aan, bestaande 
uit: rundvlees burger, kip burger of Oat burger met homemade lemonade en smoothies. 
Voor de kleine gasten is er een snackmenu met frites en een snack, ijsje en 
beestachtige verrassing.  


