Programma ontmoetingsdag
zaterdag 4 juni 2022
• Op zaterdag 4 juni wordt vanaf 9.30 uur in
Ouwehands Dierenpark in Rhenen de
ontmoetingsdag van HEVAS gehouden.
• Let op: diverse onderdelen in het programma
vinden parallel plaats.
• We wensen jullie een mooie dag toe!

Ochtendprogramma:
09.30 Ontvangst
Welkom met koffie, thee, limonade, gebak en
activiteiten als Rad van Fortuin (dus neem losse
euro's mee!) én een ‘raad het aantal knikkers’ pot.
- Locatie: Junglerestaurant
10.30 - 12.25 Lezingen
In de ochtend hebben we de volgende 2 lezingen:
• Interventieradiologie bij vasculaire malformaties
door dr. Jan Jaap Janssen (interventieradioloog,
Radboudumc, HECOVAN)
• Effecten van zichtbare aandoeningen op mentale
gezondheid van patiënten en ouders
door dr. Marije van Dalen (psycholoog en
onderzoeker op het gebied van zichtbare
aandoeningen, ErasmusMC)
- Locatie: Jangalazaal
12.25 – 12.30 Uitreiking HEVAS Award 2022
- Locatie: Jangalazaal
12.30 - 12.45 Algemene Ledenvergadering HEVAS
- Locatie: Jangalazaal
Parallel programma:
10.30 – 12:45 Programma voor kinderen
Kinderen die niet naar de lezingen gaan, kunnen
gezamenlijk naar een dierenshow en ravotten in
RavotAapia, Europa’s grootste overdekte
speeljungle. Kinderen onder de 12 jaar graag onder
begeleiding. Tip: neem een setje droge kleding mee.
Daarnaast is er een knutseltafel aanwezig waar
geknutseld kan worden tijdens de lezing.

Middagprogramma:
12.45 - 13.45 Lunch
De gezamenlijke lunch, met volop gelegenheid om elkaar
te ontmoeten, wordt u aangeboden door HEVAS.
- Locatie: Junglerestaurant
12.45 - 13.45 Hevas4youth lunch
Lunch speciaal voor HEVAS jongeren van 12 t/m 30 jaar.
- Locatie: Junglerestaurant
12:45 - 15.00 Portretfotografie
Ga met het gezin gratis op de foto door fotografe
Mariska Chardet.
13.45 - 15.15 Speurtocht door de dierentuin
Uit de evaluatie van vorig jaar kwam naar voren dat er
behoefte is om elkaar beter te leren kennen. Daarom
gaan we in groepjes de Experience Game doen! Dit is
een speurtocht door de dierentuin met een wedstrijdelement. Er is een leuke prijs te winnen!
- Locatie: verzamelen in het Junglerestaurant
15.15 - 16.15 Borrel en prijsuitreiking
Onder het genot van een hapje en drankje napraten en
prijsuitreiking van de speurtocht én van ‘raad het aantal
knikkers’.
- Locatie: Junglerestaurant
• Voor leden en hun gezin is de ontmoetingsdag
(incl. toegang tot de dierentuin, parkeermunt,
lunch, borrel, portretfoto’s en overige activiteiten
uit het programma) gratis.
• Wilt u ook naar de ontmoetingsdag komen?
Word lid: www.hevas.eu

