
MIJN BEZOEK AAN 
HET SERPENTARIUM IN BLANKENBERGE



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het Serpentarium. Dit is een reptielendierentuin in Blankenberge waar ik veel dieren zal 

kunnen zien. Veel mensen vinden een bezoek aan het Serpentarium leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal 

zal doen en zien in het Serpentarium. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid.

VERTREK

Op .................................................................................................................... (datum) ga ik naar het Serpentarium.

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

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Serpentarium om ......................................................................... (uur).

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

ROUTE

De route naar het Serpentarium 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 HET SERPENTARIUM?
IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

Ik ga met de trein naar het Serpentarium. 

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

Ik stap uit in het station van Blankenberge. 

IK GA MET DE TREIN

Als ik van de trein stap, moet ik nog 10 minuten wandelen naar de 
ingang van het Serpentarium.

Ik wandel door de Kerkstraat naar het Serpentarium. Dat is de 
winkelstraat. Als dit voor mij te druk is, kan ik ook een groot stuk 
via de Hoogstraat wandelen.

Op het einde van de straat moet ik met de trap naar de dijk 
stappen. Op de dijk ga ik naar rechts tot ik aan de ingang van het 
Serpentarium ben.



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

De ingang van het Serpentarium is op de dijk van Blankenberge, 
dichtbij het Casino. 

Als ik deze grote affiche zie hangen, wil dat zeggen dat ik nog 60 
meter naar links met wandelen (als ik naar de zee kijk). 

Als ik via de winkelstraat naar de dijk ben gewandeld is de ingang 
van het Serpentarium ongeveer 60 meter voor deze affiche. 

IK GA MET DE TREIN

Deze vlaggen staan voor de ingang van het Serpentarium. Tijdens 
het laagseizoen zal ik de vlaggen niet kunnen zien. Dan worden 
ze weggenomen. Het laagseizoen is vanaf 1 oktober tot aan de 
paasvakantie. 

Dit is de ingang van het Serpentarium.



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

Ik ga met de auto naar het Serpentarium. Ik ga niet met de auto 
op de foto, maar met onze eigen auto. Als ik in Blankenberge ben, 
zoek ik naar parking voor de auto.

IK GA MET DE AUTO

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

De ingang van het Serpentarium is op de dijk van Blankenberge, 
dichtbij het Casino. 

Als ik deze grote affiche zie hangen, wil dat zeggen dat ik nog 60 
meter naar links moet wandelen (als ik naar de zee kijk).

Deze vlaggen staan voor de ingang van het Serpentarium. Tijdens 
het laagseizoen zal ik de vlaggen niet kunnen zien. Dan worden 
ze weggenomen. Het laagseizoen is vanaf 1 oktober tot aan de 
paasvakantie. 



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

Dit is de ingang van het Serpentarium. 

IK GA MET DE AUTO



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

Ik ga met de bus naar het Serpentarium. 

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

 Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

IK GA MET DE BUS

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

De ingang van het Serpentarium is op de dijk van Blankenberge, 
dichtbij het Casino.

Als ik deze grote affiche zie hangen, wil dat zeggen dat ik nog 60 
meter naar links moet wandelen (als ik naar de zee kijk).

Deze vlaggen staan voor de ingang van het Serpentarium. Tijdens 
het laagseizoen zal ik de vlaggen niet kunnen zien. Dan worden 
ze weggenomen. Het laagseizoen is vanaf 1 oktober tot aan de 
paasvakantie. 



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

Dit is de ingang van het Serpentarium. 

IK GA MET DE BUS



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

Ik ga met de fiets naar het Serpentarium. 

IK GA MET DE FIETS

De ingang van het Serpentarium is op de dijk van Blankenberge, 
dichtbij het Casino.

Als ik deze grote affiche zie hangen, wil dat zeggen dat ik nog 60 
meter naar links moet wandelen (als ik naar de zee kijk).

Deze vlaggen staan voor de ingang van het Serpentarium. Tijdens 
het laagseizoen zal ik de vlaggen niet kunnen zien. Dan worden 
ze weggenomen. Het laagseizoen is vanaf 1 oktober tot aan de 
paasvakantie. 

Dit is de ingang van het Serpentarium. Ik zet mijn fiets aan de kant 
en doe hem op slot.



HOE GA IK NAAR HET SERPENTARIUM?

Ik ga te voet naar het Serpentarium.

IK GA TE VOET

De ingang van het Serpentarium is op de dijk van Blankenberge, 
dichtbij het Casino.

Als ik deze grote affiche zie hangen, wil dat zeggen dat ik nog 60 
meter naar links moet wandelen (als ik naar de zee kijk).

Deze vlaggen staan voor de ingang van het Serpentarium. Tijdens 
het laagseizoen zal ik de vlaggen niet kunnen zien. Dan worden 
ze weggenomen. Het laagseizoen is vanaf 1 oktober tot aan de 
paasvakantie. 

Dit is de ingang van het Serpentarium. 



IK KOM AAN BIJ HET SERPENTARIUM: WAT NU?

Ik ga naar binnen.

AANKOMST

Mijn begeleiders kopen een ticket aan de kassa. Ik wacht. Het kan 
zijn dat we even in de rij moeten aanschuiven. Dat is oké. Ik doe 
mijn best om geduldig te wachten. 

Als we een ticket hebben, begint het bezoek. Links van de kassa is 
de ingang van het Serpentarium. Er zijn twee glazen schuifdeuren. 
De deur aan de rechterkant is de ingang. De deur aan de 
linkerkant is de uitgang. 

In het midden staan kastjes. Daar kan ik mijn spullen in opbergen 
als ik dat wil. Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn 
of haar spullen in hetzelfde kastje steekt.



IK KOM AAN BIJ HET SERPENTARIUM: WAT NU?

Om de kast te sluiten stop ik 1 euro in de gleuf bovenaan. Het 
muntje valt daarna in het bakje. Ik doe de deur toe en sluit. De 
sleutel haal ik van de deur en geef ik aan een van mijn 
begeleiders. Als ik het kastje weer open doe, krijg ik mijn munt 
terug.

AANKOMST

Ik ga door de rechterdeur naar binnen. 



MIJN BEZOEK AAN HET SERPENTARIUM

In het Serpentarium is geen plattegrond waar ik mee kan 
rondlopen. Op de afbeelding hierboven kan ik de route zien. 
De gele cirkel is de plaats van het toilet. 

MIJN BEZOEK

In het Serpentarium is een vaste route. Ik volg het wandelpad 
naar rechts. Als ik wil terugkeren, kan ik op het einde opnieuw 
beginnen. Ik wandel niet tegen de richting in. 

Het volledige parcours duurt ongeveer 1 uur. Dat is ongeveer zo 
lang als ik naar school moet op woensdagvoormiddag. Het kan 
zijn dat ik langer blijf spelen in het Serpentarium. 



MIJN BEZOEK AAN HET SERPENTARIUM

In het Serpentarium zal ik 
veel dieren kunnen zien. 
Er zijn slangen, kameleons, 
kikkers, krokodillen en 
zoveel meer. 

MIJN BEZOEK

Bij elk dier staat een bord. Op dit bord kan ik de naam van het dier 
lezen. Ik kan ook meer informatie te weten komen over het dier 
en van waar het afkomstig is. 

Op het einde van de route 
kan ik schorpioenen zien. 
Daar hangt een groot 
informatiebord met cijfers. 
Het cijfer bij de foto komt 
overeen met het cijfer op de 
kooi van de schorpioen. 



MIJN BEZOEK AAN HET SERPENTARIUM

In het Serpentarium zijn veel dieren. Soms moeten de dieren 
verzorgd worden 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 het Serpentarium kom. 

MIJN BEZOEK

Sommige dieren in het Serpentarium 
verstoppen zich zeer goed. Daarom kan het 
zijn dat ik soms wat langer moet kijken en 
zoeken om een dier te kunnen zien.

Soms staat een deur open. Dan is een verzorger aan het werk in 
de kooi. Ik zal mijn best doen om niet naar binnen te gaan. Ik zal 
proberen om de spullen van de verzorger niet aan te raken. 

Sommige stukken in het Serpentarium zijn een beetje donkerder. 
Dit is omdat sommige dieren niet van veel licht houden. Helemaal 
pikdonker is het nooit.



MIJN BEZOEK AAN HET SERPENTARIUM

Reptielen houden van de warmte en vochtigheid. Daarom is het in 
het Serpentarium warm en vochtig. 

MIJN BEZOEK

In het Serpentarium hoor ik altijd het geluid van stromend water. 

Sommige hokken zijn 
groot. Sommige hokken 
zijn klein. Het kan dus ook 
zijn dat ik me soms moet 
bukken om in een klein 
hok te kijken dat dicht bij 
de grond is.   

1 dier in het Serpentarium 
zit achter een hek. Ik zal 
proberen om mijn
vingers niet door het hek 
te steken en het hek niet 
aan te raken. 



WAAR VIND IK HET TOILET?

In het Serpentarium is het toilet in het midden van de route, net 
na de bocht. De toiletten zijn op de plattegrond hierboven met 
een gele cirkel aangeduid. 

HET TOILET

De toiletten zijn achter de bamboodeur. 

Als ik naar het toilet moet, dan probeer ik dit op tijd te zeggen aan 
mijn begeleiders.



DE SOUVENIRSWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL



DE SOUVENIRSWINKEL

In het Serpentarium is een souvenirwinkel. Deze kan ik vinden aan 
de kassa van het Serpentarium. In die winkel mag ik iets kopen op 
het einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ………………… euro is. 

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL



DE SOUVENIRSWINKEL

In het Serpentarium is een souvenirwinkel. Ik zal niets kopen in de 
souvenirwinkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan het Serpentarium is gedaan. Ik ga naar de 
uitgang van het park. Dit is de glazen schuifdeur aan de 
rechterkant. 

EINDE

Ik druk op de knop aan de rechterkant van de deur en de deur 
gaat open. 

Ik ga naar buiten. Nu ben ik terug in de inkomhal. 

Als ik iets in de kastjes had gestopt, dan haal ik dit er uit. 



EINDE VAN HET BEZOEK

Ik ga door de glazen schuifdeur aan de andere kant van de 
inkomhal naar buiten.

EINDE



DE TERUGWEG
IK GA MET 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 ………………………………………………….. 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. 



DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Blankenberge. Als ik uit het 
Serpentarium stap, ga ik naar links. 

IK GA MET DE TREIN

Ik ga de eerste straat naar links en ga van de trappen. 

Ik stap door de winkelstraat tot ik aan het station ben. 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte ………………………………………………………………….



DE TERUGWEG

Ik stap van het Serpentarium naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

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

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



DE TERUGWEG

Ik stap van het Serpentarium naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

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

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.



DE TERUGWEG

Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn slot open. Ik ga met de fiets naar 

………………………………………………………………. (activiteit). 

IK GA MET DE FIETS



DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET



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 

fijne dag van. 


