
 
 
 
 
Programma NOA OZP Familiedag  
  
 09.30 uur:  Aankomst 
   Het bestuur van NOA OZP Afbouw heet jou en je gezin van harte welkom bij 
   de NOA-entree van Toverland, waar je een programmabrief, plattegrond, 
   parkeer- en parktickets van Toverlandmedewerkers in ontvangst mag nemen. 
   Ook worden jullie voorzien van een polsbandje.    
 
09.35 – 10.45 uur: Magisch welkom 

Om de dag goed te beginnen, ontvangen wij jullie met koffie, thee, een 
chocolade-hazelnoot muffin, abrikoos muffin of appelflap. Voor de kinderen 
staat een heerlijke limonade en verschillende donuts klaar. Na de 
versnappering 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. 

 
10.00 - 12.00 uur: Vrij parkbezoek 

Je betreed de betoverende werelden met ruim 35 attracties en shows. In Avalon 
vind je de sensationele achtbaan Fēnix. Deze gaat maar liefst 3 keer over de 
kop! Naast Fēnix zijn er nog vier spectaculaire achtbanen te vinden in 
Toverland. En ben je een echte waterrat? Trotseer dan het woeste water van 
de kolkende wildwaterbaan Djengu River in Port Laguna. In Expedition Zork 
doemt ineens een gigantische waterval op van maar liefst vijftien meter hoog!  

 
12.00 - 14.00 uur:  Even bijkomen! 

Enorm veel trek gekregen na al die spanning? Hoogste tijd om lekker wat te 
eten. In het Magisch Medina komen we in twee groepen (12.00 en 13.00 uur)  
bijeen om samen te genieten van een heerlijk lunchbuffet. Voor eventuele 
tussendoortjes dien je zelf te zorgen. Het tijdstip van de lunch staat op je 
enveloppe.  

 
14.00 - 16.00 uur: Vervolg vrij parkbezoek 
   Jullie kunnen verder genieten van al hetgeen Toverland u te bieden heeft.  
 
16.00 – 17.00 uur: Presentatie door Jean Gelissen sr. 

Terwijl je gezin nog even van het park kan genieten, wordt u als ondernemer 
om 16.00 uur verwacht in de Confertainmentroom Mystique waar de eigenaar 
van Toverland, tevens grondlegger van Gepla en NOA-lid, een boeiende 
presentatie zal verzorgen over het ontstaan van Toverland.  

 
17.00 – 18.00 uur: Netwerkborrel 

Na de presentatie komen u en uw gezin weer bij elkaar voor de gezamenlijke 
netwerkborrel waar je samen met je gezin en collega-ondernemers gezellig kunt 
bijpraten en genieten van een Hollands assortiment dankjes en een heerlijke 
puntzak frites en minisnacks. 

 
18.00 – 21.00 uur: Vervolg vrij parkbezoek 
   Jullie kunnen tot aan de sluiting van het park, 21.00 uur, op eigen gelegenheid 
   verder genieten van alle entertainment.  

 
 

In the pocket! Toverland App 
Jouw magische dag in Toverland wordt nóg completer dankzij de gratis Toverland-app! Download 
deze voor je smartphone (iOS en Android) en ontdek alle highlights. Zo ontdek je overzichtelijk wat de 
wachttijden zijn bij je favoriete attracties, weet je dankzij de plattegrond hoe je daar het snelste kunt 
komen én bekijk je in een handomdraai showtijden 
 
* De activiteiten die op de planning staan voor 4 september kunnen doorgaan, mits de 1,5 meter dan niet meer van 
toepassing is. Mocht dat wel het geval zijn, dan behouden we het recht om een alternatief aan te bieden. Maar één ding 
is zeker: het wordt een dag vol attracties en plezier!  


