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VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar De Averegten. Dit is een Provinciaal Groendomein in Heist-op-den-Berg. Hier kan ik wandelen, fi etsen, spelen en zoveel meer. 
Veel mensen vinden een bezoek aan De Averegten leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in De Averegten. Ik bekijk deze bundel 
goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

Op  ..................................................................................................................................................................................................................................   (datum) ga ik naar De Averegten. 

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

Ik doe mijn best om te vertrekken naar De Averegten om  ............................................................................................................   (uur). 

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

De route naar De Averegten 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 AVEREGTEN?

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE TREIN EN 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

HOE GA IK NAAR DE AVEREGTEN?

Ik ga met de trein naar De Averegten.  

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

Ik stap uit in het station van Heist-op-den-Berg.  

Als ik een wegwijzer zie naar De Averegten, dan wil dit zeggen dat ik er bijna ben. 

Ik wandel van het station naar De Averegten. 

Het is ongeveer 30 minuten stappen van het station naar De Averegten. 



IK GA MET DE TREIN EN BUS

HOE GA IK NAAR DE AVEREGTEN?

Ik ga met de trein naar De Averegten.  

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

Ik stap uit in het station van Heist-op-den-Berg.  

Als ik een wegwijzer zie naar De Averegten, dan wil dit zeggen dat ik er bijna ben. 

Ik wandel van de bushalte naar De Averegten. 

Het is ongeveer 10 minuten stappen van de bushalte naar De Averegten. 

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

Ik stap op de bus. 

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



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR DE AVEREGTEN?

Ik ga met de auto naar De Averegten. 

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

Als we bij De Averegten zijn, zoeken we naar parking voor de auto.

Er zijn drie parkings voor auto’s in De Averegten. 

Deze parkings kan ik herkennen aan deze borden. 

Als ik een wegwijzer zie naar De Averegten, dan wil dit zeggen dat ik er bijna ben. 



HOE GA IK NAAR DE AVEREGTEN?

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar De Averegten.  

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

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 Averegten. 

Als ik een wegwijzer zie naar De Averegten, dan wil dit zeggen dat ik er bijna ben. 



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR DE AVEREGTEN?

Ik ga met de fi ets naar De Averegten.

Als ik een wegwijzer zie naar De Averegten, dan wil dit zeggen dat ik er bijna ben. 

Als ik aan De Averegten ben, zet ik 

mijn fi ets in de fi etsenstalling. Ik 

doe mijn fi ets op slot en stap naar 

de ingang van De Averegten.



HOE GA IK NAAR DE AVEREGTEN?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar De Averegten.

Als ik een wegwijzer zie naar De Averegten, dan wil dit zeggen dat ik er bijna ben. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE AVEREGTEN: WAT NU?

Ik kom aan bij De Averegten. Aan 

elke grote ingang staat een bord. 

Daarop staat de plattegrond van 

het domein. 

In De Averegten staan ook pijltjes 

die belangrijke plaatsen aanduiden. 

Als ik een plattegrond op papier 

wil, dan ga ik eerst naar het 

onthaalgebouw. Het onthaal-

gebouw ligt dicht bij de hoofd-

parking. Als ik de plattegrond op 

voorhand al eens wil bekijken kan 

ik hem downloaden via de link 

op de website van Toerisme voor 

Autisme.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE AVEREGTEN: WAT NU?

Dit is het onthaalgebouw.

Als de vlaggen buiten staan, is het 

gebouw open. Ik ga naar binnen 

door de glazen deur. Als de vlaggen 

niet buiten staan, dan kan ik niet 

naar binnen gaan. 

Rechts staat een rek. Op dit rek 

liggen de plattegronden. Ik neem 

er een.

Aan de achterkant van deze muur 

kan ik lockers vinden. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE AVEREGTEN: WAT NU?

In de lockers kan ik iets opbergen 

als ik dat wil. Wanneer ik vertrek 

uit De Averegten, kom ik het hier 

weer halen. 



MIJN BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN DE AVEREGTEN

In De Averegten kan ik veel doen. 

Ik kan er wandelen, spelen, leren 

over de bijen, naar de boerderij 

gaan en zoveel meer.

Ik kan naar De Averegten komen 

om te wandelen. Er zijn veel mooie 

wandelpaden in De Averegten.

Ik kan een stuk van een wandel-

knooppuntenroute volgen in De 

Averegten. Dan volg ik dit soort 

bordjes. 



De Averegten is een groot domein. 

Ik zal veel moeten stappen. 

Als ik moe word, kan ik gaan zitten 

op een bankje. 

In De Averegten is er een natuur-

speelplaats: Hobbeldonk. Hier kan 

ik komen spelen. Er kunnen veel 

spelende kinderen zijn en het kan 

hier heel druk zijn.

Vlak bij de ingang van Hobbeldonk 

staat dit bord. 
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Daar staan deze afspraken op. 

Ik zal proberen om me aan de 

afspraken te houden. 

In Hobbeldonk is een berg waar ik 

op kan klauteren en klimmen.

Er is ook een waterpomp waar ik 

mee kan spelen. Ik kan water laten 

stromen en een dam bouwen.  Ik 

drink niet van het water. 
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Dicht bij Hobbeldonk is het 

Gaaienbos. 



MIJN BEZOEK

MIJN BEZOEK AAN DE AVEREGTEN

Dit is een speelzone. Hier kan ik 

ook spelen, kampen bouwen en 

zoveel meer. Er kunnen veel 

spelende kinderen zijn en het kan 

hier heel druk zijn.

In De Averegten is ook een gewone 

speeltuin. Die speeltuin ligt vlak bij 

de taverne. 

Hier kan ik spelen als ik dat wil 

en mag van mijn begeleiders. Er 

kunnen veel spelende kinderen zijn 

en het kan hier heel druk zijn.



In De Averegten is ook een imker. 

Het gebouw van de bijenhal is 

dicht bij de parking ‘Plantentuin’. 

Ik kan een bezoek brengen aan 

de imker als ik op voorhand een 

afspraak maak. 
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MIJN BEZOEK AAN DE AVEREGTEN

Als ik geen afspraak heb, kan ik 

naar het gebouw van de bijen-

hal gaan kijken. Ik kan niet naar 

binnen gaan. 



Ik kan wel op het bord aan het huis 

meer lezen over de bijen.

Het gebouw van de bijenhal ligt 

aan een grote vijver. Ik kan 

wandelen rond de vijver. Ik doe 

mijn best om niet in de vijver te 

gaan. 
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In De Averegten is een plantentuin. 

De plantentuin ligt dicht bij de 

imker en de taverne. 

Dit is de ingang van de plantentuin.

In de plantentuin kan ik veel 

verschillende planten zien. Op de 

bordjes kan ik zien welke plant 

het is. 
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Ik doe mijn best om op de paden te 

wandelen. Zo maak ik de planten 

niet kapot en kunnen ze verder 

groeien. 

Achter de taverne is ook een 

petanqueveld.

In De Averegten is een 

eendenvijver. 

Ik kan rond de vijver wandelen en 

zoeken naar eenden. Ik doe mijn 

best om niet in de vijver gaan. 
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In De Averegten is een boerderij. Ik 

kan rondkijken op de boerderij.  

In de boerderij zijn er dieren. Soms 

moeten de dieren verzorgd worden 

of zijn ze aan het slapen. 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 Averegten kom. 

Bij de boerderij is Villa Salix. Als ik 

de wegwijzer volg kom ik bij een 

huis gemaakt uit takken. Ik mag in 

dit huis gaan. 

In De Averegten kan ik een 

fi tnessparcours doen. Dat is de 

Fit-O-Meter. De oefeningen worden 

altijd op het bord uitgelegd. 
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Honden moeten aan de leidband in 

het domein. Er zijn wel losloopzones 

(= hondenweides).

In de hondenweide mag ik mijn 

hond loslaten. 

De hondenweides zijn afgesloten 

met een omheining en een poort. 

Zo kan mijn hond niet weglopen. 
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TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?

Er zijn verschillende toiletten in De 

Averegten. Op de plattegrond kan 

ik ze herkennen aan het icoontje 

voor wc. 

Bij het onthaalgebouw is het toilet 

aan de linkerkant van de ingang. 

Als ik naar het toilet moet, kan ik 

daar gaan. Ik vraag altijd aan mijn 

begeleiders of ik naar het toilet 

mag. 



DE EETMOGELIJKHEDEN

 IK EET IN DE TAVERNE VAN DE AVEREGTEN

 IK EET MIJN PICKNICK IN DE AVEREGTEN



IK EET IN DE TAVERNE VAN DE AVEREGTEN

DE EETMOGELIJKHEDEN

In De Averegten is een taverne. 

De taverne is op de plattegrond 

aangeduid met het icoontje voor 

horeca. 

Ik zal iets eten en/of drinken in de 

taverne.

Bij de taverne is ook een speeltuin. 

Daar kan ik spelen als ik dat wil. 



IK EET MIJN PICKNICK IN DE AVEREGTEN

DE EETMOGELIJKHEDEN

In De Averegten kan ik picknicken. 

Ik neem mijn eigen picknick mee. 

Ik eet mijn picknick aan de 

picknicktafels van het domein. 

Ik zoek een picknicktafel. De pick-

nickplaatsen zijn op de plattegrond 

aangegeven met het icoontje voor 

picknick. 



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan De Averegten is 

gedaan. Ik ga naar een van de 

uitgangen.

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



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE TREIN

 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 TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Heist-op-den-Berg. Dat is ongeveer 30 minuten stappen. 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

 

Ik stap uit aan het station van   ................................................................................  (eindstation).



IK GA MET DE BUS EN TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel van De Averegten naar de bushalte van de bus   

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

Het is ongeveer 10 minuten stappen.

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

 

Ik stap uit aan het station van   ........................................................  (eindstation).

Ik stap op de bus. De rit naar het station van Heist-op-den-Berg

duurt ongeveer  ....................................................................  minuten.



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van De Averegten naar de parking waar onze auto geparkeerd staat. 

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

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



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van De Averegten 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 mijn fi ets. Ik doe mijn slot 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. 


