
MIJN BEZOEK AAN 

DE OLMENSE ZOO  
IN BALEN



VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar de Olmense Zoo. Dit is een dierentuin in Balen waar ik veel dieren zal kunnen zien. Veel mensen vinden een bezoek aan de 
Olmense Zoo leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in de zoo. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed 
voorbereid. 

Op  ..................................................................................................................................................................................................................................   (datum) ga ik naar de Olmense Zoo. 

..........................................................................................................................................................................................................................................   (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het de Olmense Zoo om  .............................................................................................   (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar de Olmense Zoo duurt ongeveer   .................................................................................................................................   (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké. 



HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?

 IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?

Ik ga met de trein naar de Olmense Zoo. 

Ik stap op in het station van   .....................................................................................

Ik stap uit in het station van   .....................................................................................

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte van de bus 

met nummer  ..........................................................................................................................   

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van de dieren-

tuin. 



IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?

Dit is de ingang van de Olmense Zoo.



IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar de dierentuin. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto. 

Er zijn twee parkings aan de 

Olmense Zoo.

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van de dierentuin. 

Ik parkeer de auto op een van deze parkings. 

HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?



IK GA MET DE AUTO

Dit is de ingang van de Olmense Zoo.

HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?



IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar de Olmense Zoo.  

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Tijdens de schoolvakanties stopt de bus aan de ingang van de Olmense Zoo. Als het geen 

schoolvakantie is, dan passeert de bus hier niet. Dan stopt de bus iets verder. 

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van de 

dierentuin. 

Dit is de ingang van de Olmense Zoo.

HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?



IK GA MET DE FIETS

Ik ga met de fi ets naar de dierentuin. 

Links van de ingang van de 

Olmense Zoo is een fi etsenstalling. 

Daar zet ik mijn fi ets. 

Dit is de ingang van de Olmense Zoo. 

HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?



IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar de dierentuin.

Dit is de ingang van de Olmense Zoo. 

HOE GA IK NAAR DE OLMENSE ZOO?



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE OLMENSE ZOO: WAT NU?

Dieren

	Chimpansees

 Reptielenhuis voormalig
 – Klauwaapjes
 – Witlipbamboeadder
 – Vogelspinnen, ...

	Vogelmuseum (2de verdieping)

	Bosbizons

 Otters & 
 Doodshoofdaapjes

	Prairiehonden

	Maki's

	Amerikaanse torenvalken

	Uilen

	Neusberen

	Stokstaartjes

	Parkieten

	Edelpapegaai

	Nursery

 Kromsnavellaan
 – Ara's

	Azara’s agouti’s

 Kapucijneneiland
 – Kapucijnapen
 – Capibara’s

 Tropenhal
 – Rode Vari’s
 – Rode Ibissen
 – Kaketoe’s
 – Nijlroezet, ...

 –  Reptielengang 
  – Baardagaam
  – Boa constrictor
  – Schildpadden
  – Groene leguaan, ...

 Roofvogellaan
 – Dagroofvogels
 – Arenden
 – Buizerds
 – Uilen

 Kraanvogellaan
 – Grijze kroonkraanvogel
 – Europese kraanvogel

 Boogvlucht
 – Zuidelijke hoornraaf

	Tijgers

	Withandgibbons

 Wandelvolière
 – Flamingo’s
 – Ibissen

	Gestreepte hyena’s

 Berenbos
 – Bruine beren
 – Witte wolven
 – Zilvervos

 Savanne
 – Afrikaanse Olifanten
 – Giraffen
 – Elandantilopen
 – Gnoes
 – Algazelles
 – Waterbokken
 – Steppezebra’s

 Bennet wallaby's

	Gestreepte stinkdieren

	Witwanggibbons

 Casa Panthera
 – Gevlekte panters
 – Lynxen
 – Zwarte panters
 – Witte leeuwen
 – Museum (2de verdieping)

 Poema’s

 Sneeuwpanter

 Nevelpanter

 Fossa

	Leeuwen

	Ringstaartmaki’s

	Stekelvarkens

	Doodshoofdaapjes

	Vari's

	Caracal

	Serval

	Mara’s

	Colobus

	Jachtluipaarden

	Poema's

	Bonte vari's

Kids

	Speelpleinen

	Kinderboerderij

	Geitenweide

Restaurants & Shop

	Kassa & souvenirshop

	Selfservice Safari

	Feestzaal Karibu

Praatjes

	Wolvenpraatje
 16u elke zaterdag,   
 in het zomerseizoen. 

 15u elke zaterdag, 
 in het winterseizoen.

	 Drie voederpraatjes 
 per dag
 Telkens om 11u, 14u en 16u.  
 Het meest recente 
 dagprogramma en   
 bijhorende locaties van de 
 voederpraatjes vind je steeds  
 de dag zelf aan de kassa van  
 de zoo.

Faciliteiten

	Picknick

	EHBO

	Infokantoor

	Toiletten

NEW

NEW

© 2018_v2 - Olmense Zoo

De informatie in deze folder kan onderhevig zijn aan wijzigingen.







































 














 











































 





Mijn begeleiders kopen een ticket. 

Ik wacht. Aan de kassa van de 

Olmense Zoo krijg ik ook een 

plattegrond. 

Ik kan een parcours volgen. Op de 

plattegrond staan getallen van 1 tot 

en met 56. Als ik nummers 1 tot en 

met 48 volg heb ik alle dieren ge-

zien. De andere nummers zijn plaat-

sen zoals de kassa, de speelpleinen 

enz. Soms kan het zijn dat ik enkele 

nummers oversla en later terugkom 

omdat ik eerst ga eten of naar een 

voederpraatje ga kijken. Dat is oké. 

Daarna kan ik terugkeren naar die 

overgeslagen nummers.

In het park staan ook pijltjes die 

sommige plaatsen aanduiden.



Het volledige parcours duurt on-

geveer 3 tot 4 uur. Dat is ongeveer 

zo lang als ik naar school moet 

op woensdagvoormiddag. Het kan 

zijn dat ik langer blijf spelen in de 

Olmense Zoo. 

In de Olmense Zoo zal ik veel 

dieren kunnen zien. Er zijn apen, 

zebra’s, giraffen, beren en zoveel 

meer. 

Vlak bij de kassa kan ik de 

chimpansees zien. Dit zijn bijna 

allemaal mannetjesapen die graag 

eens stoer doen. Ik doe mijn best 

om de apen niet uit te dagen. Ik 

kijk rustig naar de apen. 

In de dierentuin zijn veel dieren. 

Soms moeten de dieren verzorgd 

worden, zijn ze aan het slapen of 

wordt een nieuw verblijf gemaakt. 

Dan kan het zijn dat ik niet alle 

dieren kan zien. Dat is oké. Het kan 

zijn dat ik ze wel zal zien als ik nog 

eens naar de Olmense Zoo kom. 

BEZOEK

IK BEZOEK DE OLMENSE ZOO



Als het koud is buiten kan het zijn 

dat sommige dieren binnen zitten 

of in een ander verblijf zitten. 

Sommige stukken in de dierentuin 

zijn donker. Dit is omdat sommige 

dieren niet van veel licht houden. 

Het is donker bij nummer 19, de 

Reptielengang.

In een dierentuin kan het soms een 

beetje stinken. Als ik de dieren wil 

zien, dan moet ik dat er bij nemen. 

In de kinderboerderij (nummer 50) 

stinkt het wel extra veel.

Sommige dieren houden van de 

warmte en van natheid. Daarom 

is het in de tropenhal warm en 

vochtig. Dit is nummer 18 op de 

plattegrond. 

BEZOEK

IK BEZOEK DE OLMENSE ZOO



In de tropenhal is er ook een 

survivalpad. Dit pad bestaat uit 

grote stenen waarlangs een beekje 

stroomt. Daarom kan het hier glad 

zijn. 

Om een gebouw binnen te gaan, 

moet ik door een deur. Soms is 

er achter de deur nog iets extra. 

In sommige gebouwen zijn er 

plastieken fl appen zoals in de koel-

kastruimte van een winkel. Er zijn 

plastieken fl appen in de tropenhal 

(nummer 18).

Als ik binnen ga bij de wandel-

volière (nummer 25) dan moet ik 

door een kralengordijn stappen. 

Ik moet hier ook door als ik uit de 

wandelvolière wil.

BEZOEK

IK BEZOEK DE OLMENSE ZOO



BEZOEK

IK BEZOEK DE OLMENSE ZOO

In de Olmense Zoo is er een speel-

tuin (nummer 49). Deze speeltuin 

is dichtbij het restaurant. Daar kan 

het zeer druk zijn en spelen veel 

kinderen. 

Er is ook een springkasteel aan de 

speeltuin. 

De dieren moeten vaak eten. 

Soms komt de verzorg(st)er op dat 

moment meer uitleg geven over de 

dieren. Dat is een voederpraatje. 

Er zijn drie voederpraatjes per dag. 

Dat is om 11 uur, om 14 uur en om 

16 uur. Aan de kassa hangt een 

dagprogramma uit waarop staat 

welke voederpraatjes wanneer 

zullen doorgaan. Het nummer op 

het dagprogramma komt overeen 

met het nummer op de plattegrond. 

Tijdens een voedermoment 

kan het wel druk zijn. Dan zijn 

er veel mensen die ook willen 

luisteren naar de informatie van de 

verzorger.



BEZOEK

IK BEZOEK DE OLMENSE ZOO

Daar mag ik de dieren aanraken. 

Ik doe mijn best om ze niet op te 

heffen. Dieren die niet in de geiten-

weide zitten, mag ik niet aanraken. 

De Olmense Zoo is zeer groot. Ik 

zal dus ook veel moeten stappen. 

Als ik niet wil stappen, zal ik niet 

veel kunnen zien. 

In de Olmense Zoo is er ook een 

geitenweide (nummer 51). 

Ik doe altijd mijn schoenen uit als 

ik op het springkasteel wil spelen. 



TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?

In de Olmense Zoo zijn verschillen-

de toiletten. Deze staan met een 

pictogram aangeduid op de kaart. 

Als ik naar het toilet moet, dan 

probeer ik dit op tijd te zeggen aan 

mijn begeleiders. 



WAAR KAN IK IETS ETEN IN DE OLMENSE ZOO?

 IK ZAL PICKNICKEN IN DE OLMENSE ZOO

 IK ZAL IETS ETEN IN HET RESTAURANT VAN DE OLMENSE ZOO

 IK ZAL IETS ETEN AAN EEN KRAAMPJE IN DE OLMENSE ZOO



IK ZAL PICKNICKEN IN DE OLMENSE ZOO

WAAR KAN IK IETS ETEN?

Ik zal eten in de Olmense Zoo. Ik 

neem mijn picknick mee naar de 

Olmense Zoo. Mijn picknick eet ik 

op aan de picknicktafels buiten. 



IK ZAL IETS ETEN IN HET RESTAURANT VAN DE OLMENSE ZOO

WAAR KAN IK IETS ETEN?

Ik zal eten in de Olmense Zoo. We 

kopen iets in het restaurant.



IK ZAL IETS ETEN AAN EEN KRAAMPJE IN DE OLMENSE ZOO

WAAR KAN IK IETS ETEN?

Ik zal eten in de Olmense Zoo. We 

kopen iets aan een kraampje. 



DE SOUVENIRWINKEL

 IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

 IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

 



IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

DE SOUVENIRWINKEL

In de Olmense Zoo is een souve-

nirwinkel. Deze kan ik vinden aan 

de ingang van de dierentuin. In die 

winkel mag ik iets kopen op het 

einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen dat minder of 

gelijk aan  ..........................................  euro 

is.



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan de Olmense Zoo is 

gedaan. Ik ga naar de uitgang van 

het park en ga door het draaihek. 

Als ik buiten ben, kan ik niet meer 

terugkeren tenzij ik een nieuw 

ticket heb.

Daarna ga ik naar    ..............................................................................................................................................................................................   (activiteit).



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer  .............................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn dat ik er vroeger ben 

en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 



IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

 

Ik stap op in het station van   ................................................................................  

Ik stap uit in het station van   ................................................................................  

Ik stap naar de bushalte van de bus   

met nummer   ...................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van de dierentuin naar de parking waar de auto geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar   ...................................................................................................  (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van de dierentuin naar de bushalte van de bus   

met nummer   ...................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fi etsenstalling. Ik zoek mijn fi ets. Ik doe mijn fi etsslot open.   

Ik ga met de fi ets naar   ..................................................................................................  (activiteit). 



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. Als 
er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fi jne dag van. 


