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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar Center Parcs Erperheide te gaan. In samenwerking met Center Parcs 

Erperheide stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze activiteit voor te bereiden. Hieronder lees 

je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Je selecteert 

de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. Met selecteren bedoelen we dat je een keuze maakt tussen welke 

pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je tijdens het 

afdrukken niet mist. Ditzelfde kan je ook doen met het ‘Afsprakendocument’. Niet alle afspraken zijn nodig om te 

visualiseren voor jou of je kind. Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen.

Vervolgens druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. Je drukt ook de afspraken af als je hiervan 

gebruik wil maken. Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de 

pagina’s niet door elkaar geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet.

Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippenlijn 

in het begin in wanneer je op daguitstap zal gaan en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je 

alle stippenlijnen in. Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. Je leest wat er onder staat 

en tekent dat uur op de klok.   

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast 

bent om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. 

Dit doe je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan 

ook vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor 

jonge kinderen, dan neem je dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles 

correct interpreteren en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust 

meenemen tijdens je uitstap. Dit is echter geen vereiste om je uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en Center Parcs Erperheide 

wensen je alvast veel plezier! Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons 

dan gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be. 





WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar Aqua Mundo in Center Parcs Erperheide. Dit is een groot, tropisch zwembad in Peer. Peer 

is een stad in de provincie Limburg. Veel mensen vinden een bezoek aan Aqua Mundo leuk. Deze bundel legt 

me uit wat ik allemaal zal doen en zien in Aqua Mundo. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed 

voorbereid. 

VERTREK

Op .................................................................................................................... (datum) ga ik naar Aqua Mundo.

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

Ik doe mijn best om te vertrekken naar Aqua Mundo om ......................................................................... (uur).

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

ROUTE

De route naar Aqua Mundo 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 AQUA MUNDO?
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
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HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik ga met de trein naar Aqua Mundo. 

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

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

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

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

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan bushalte …………………………………………………………..…

Ik stap van de bushalte naar Center Parcs. 

Dat is ongeveer ……….... minuten stappen.



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Als ik dit bord zie staan, ben ik bijna aan de ingang van het 
domein van Center Parcs Erperheide. 

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik volg de pijltjes.

Ik ben te voet. Ik wandel aan de rechterkant van de weg. 
Links rijden de auto’s.

Dit is de ingang van Center Parcs Erperheide. Auto’s moeten 
hier even stoppen om een parkingticket te kopen. 
Ik ben te voet. Ik mag gewoon doorwandelen. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik blijf het pad volgen en blijf aan de rechterkant stappen.

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik kom aan een splitsing. Rechts is het receptiegebouw. 

Dit is het receptiegebouw. Ik ga altijd eerst naar het 
receptiegebouw. 

De receptie wordt op de kaart in het oranje 
gekleurd. Via deze link kan ik de plattegrond 
in het groot downloaden: 
https://www.centerparcs.be/be-vl/belgie/
fp_EP_vakantiepark-erperheide?pl=nav. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

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

IK GA MET DE AUTO

Als ik dit bord zie staan, ben ik bijna aan de ingang van het 
domein van Center Parcs Erperheide.

Ik volg de pijltjes.

Dit is de ingang van Center Parcs Erperheide. Auto’s moeten 
hier even stoppen om een parkingticket te kopen. 
Een medewerker van Center Parcs zal naar mijn auto komen. 
Die meneer of mevrouw zal zeggen wat ik moet doen. Het kan 
ook zijn dat ik al een parkingticket via de website kocht. 
Dan toon ik dat aan de medewerker van Center Parcs. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik mag doorrijden. Ik ga op zoek naar parking. Ik kan de parking 
herkennen aan de borden met de letter ‘P’ op. Naast de letter 
‘P’ staat het nummer van de parking. 

IK GA MET DE AUTO

Er zijn drie parkingen in Center Parcs. Deze 
worden op de kaart hierboven in het groen 
gekleurd. Via deze link kan ik de plattegrond in 
het groot downloaden: 
https://www.centerparcs.be/be-vl/belgie/
fp_EP_vakantiepark-erperheide?pl=nav. 

Ik parkeer de auto.

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot aan de 
receptie.



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik stap terug naar de hoofdweg van Center Parcs. Ik wandel 

verder aan de rechterkant van de weg. 

IK GA MET DE AUTO

Ik kom aan een splitsing. Rechts is het receptiegebouw. 

Dit is het receptiegebouw. Ik ga altijd eerst naar het 
receptiegebouw. 

De receptie wordt op de kaart in het oranje 
gekleurd. Via deze link kan ik de plattegrond in 
het groot downloaden: 
https://www.centerparcs.be/be-vl/belgie/
fp_EP_vakantiepark-erperheide?pl=nav. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik ga met de bus naar Aqua Mundo. 

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

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……...........….. minuten. 

Ik stap af aan bushalte ………………………………………………..……………

IK GA MET DE BUS

Als ik van de bus stap, moet ik nog ………......… minuten stappen 
tot de ingang van Aqua Mundo. 

Als ik dit bord zie staan, ben ik bijna aan de ingang van het 
domein van Center Parcs Erperheide. 

Ik volg de pijltjes.



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik ben te voet. Ik wandel aan de rechterkant van de weg. Links 
rijden de auto’s. 

IK GA MET DE BUS

Dit is de ingang van Center Parcs Erperheide. Auto’s moeten 
hier even stoppen om een parkingticket te kopen. Ik ben te 
voet. Ik mag gewoon doorwandelen. 

Ik blijf het pad volgen en blijf aan de rechterkant stappen.

Ik kom aan een splitsing. Rechts is het receptiegebouw. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Dit is het receptiegebouw. Ik ga altijd eerst naar het receptiege-
bouw. 

IK GA MET DE BUS

De receptie wordt op de kaart in het 
oranje gekleurd. Via deze link kan ik de 
plattegrond in het groot downloaden: 
https://www.centerparcs.be/be-vl/
belgie/fp_EP_vakantiepark-erperhei-
de?pl=nav. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik ga met de fiets naar Aqua Mundo. 

IK GA MET DE FIETS

Als ik dit bord zie staan, ben ik bijna aan de ingang van het 
domein van Center Parcs Erperheide. 

Ik volg de pijltjes.

Ik ben met de fiets. Ik fiets aan de rechterkant van de weg. 
Links rijden de auto’s. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Dit is de ingang van Center Parcs Erperheide. Auto’s moeten 
hier even stoppen om een parkingticket te kopen. Ik ben met 
de fiets. Ik stap af en wandel verder.  

IK GA MET DE FIETS

Ik blijf het pad volgen en blijf aan de rechterkant stappen.

Ik kom aan een splitsing. Rechts is het receptiegebouw. 

Dit is het receptiegebouw. Ik ga altijd eerst naar het 
receptiegebouw. Mijn fiets mag ik heel even naast de receptie 
parkeren tot ik mijn toegangsticket heb. Ik doe mijn fiets op 
slot.



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

De receptie wordt op de kaart in het 
oranje gekleurd. Via deze link kan ik de 
plattegrond in het groot downloaden: 
https://www.centerparcs.be/be-vl/
belgie/fp_EP_vakantiepark-erperhei-
de?pl=nav. 

IK GA MET DE FIETS



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Ik ga te voet naar Aqua Mundo. 

IK GA TE VOET

Als ik dit bord zie staan, ben ik bijna aan de ingang van het 
domein van Center Parcs Erperheide. 

Ik volg de pijltjes.

Ik ben te voet. Ik wandel aan de rechterkant van de weg. 
Links rijden de auto’s. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

Dit is de ingang van Center Parcs Erperheide. Auto’s moeten hier 
even stoppen om een parkingticket te kopen. Ik ben te voet. Ik 
mag gewoon doorwandelen.

IK GA TE VOET

Ik blijf het pad volgen en blijf aan de rechterkant stappen.

Ik kom aan een splitsing. Rechts is het receptiegebouw. 

Dit is het receptiegebouw. Ik ga altijd eerst naar het 
receptiegebouw. 



HOE GA IK NAAR AQUA MUNDO?

De receptie wordt op de kaart in het 
oranje gekleurd. Via deze link kan ik de 
plattegrond in het groot downloaden: 
https://www.centerparcs.be/be-vl/
belgie/fp_EP_vakantiepark-erperhei-
de?pl=nav. 

IK GA TE VOET



IK KOM AAN BIJ DE RECEPTIE: WAT NU?

We komen aan bij de receptie van Center Parcs. 

DE RECEPTIE

Ik ga naar binnen. 

Ik wacht geduldig tot een medewerker van Center Parcs zegt dat 
het mijn beurt is. Dan stap ik naar de balie. Het kan zijn dat ik mijn 
ticket voor Aqua Mundo al op voorhand kocht via de website. 
Dan toon ik mijn betalingsbevestiging. Het kan zijn dat ik ter 
plaatse een ticket koop. Ik zeg voor hoeveel personen ik een ticket 
wil kopen en wacht tot ik een ticket krijg.

Dit is een ticket voor Aqua Mundo. Op het ticket kan ‘Dagticket 
Volwassene’ of ‘Dagticket Kind’ staan. 



IK KOM AAN BIJ DE RECEPTIE: WAT NU?

Aan de receptie vraagt de medewerker of ik een munt heb van 1 
euro. Deze munt kan ik gebruiken voor de kluisjes in het 
zwembad. Als ik geen 1 euro heb, kan ik altijd geld wisselen aan 
de receptie. Het kan zijn dat de medewerker dit niet vraagt. 
Dan kan ik er zelf naar vragen als ik dat wil. 

DE RECEPTIE

Ik ga terug naar buiten. Ik stap naar rechts. Ik volg de weg naar 
Aqua Mundo. 

Ik wandel op het voetpad langs de ‘Duinengordel’ verder.

Ik wandel over de brug. 



IK KOM AAN BIJ AQUA MUNDO: WAT NU?

Ik ben aan de ingang van de Market Dome. Dit is ingang ‘Noord’. 
In de Market Dome is Aqua Mundo. 

Als ik met de fiets ben, zet ik mijn fiets aan de ingang van de 
Market Dome. Ik doe mijn fiets op slot en hou de sleutel goed bij. 

AANKOMST AQUA MUNDO

Ik ga naar binnen door de draaideur. Als ik naar binnen ga, hoor 
ik een blazend geluid van de verwarming in het gebouw. 

In de Market Dome is het warm en vochtig. Er speelt muziek in 
het gebouw. Ik volg het pad.

Ik wandel langs twee winkels. Aan mijn linkerkant zie ik een 
bordje waarop Aqua Mundo staat. Ik ga er naartoe.



IK KOM AAN BIJ AQUA MUNDO: WAT NU?

Dit is de ingang van Aqua Mundo. De ingang van Aqua Mundo 
zijn draaipoortjes. 

AANKOMST AQUA MUNDO

Ik heb mijn ticket nodig om door het draaipoortje te gaan. Ik scan 
mijn ticket en ga door het draaipoortje. 

Ik ben in Aqua Mundo. Daar zijn de omkleedhokjes. 

Als ik dat wil kan ik ook een kapstok nemen om mijn kleren aan 
te hangen.



IK KOM AAN BIJ AQUA MUNDO: WAT NU?

Ik kan ook een mandje nemen om mee te nemen naar het 
zwembad. 

AANKOMST AQUA MUNDO

Ik kies een omkleedhokje dat vrij is. Ik kan niet zo goed zien
wanneer een omkleedhokje vrij is. Soms staat de deur open. 
Soms is de deur toe. Als alle deuren toe zijn, duw ik er 
voorzichtig tegen. Als de deur open gaat, dan wil dat zeggen dat 
het hokje open is. Als de deur niet open gaat, dan is het hokje 
bezet en zoek ik verder. 

Er zijn verschillende soorten omkleedhokjes. Er zijn gewone 
omkleedhokjes, maar er zijn ook omkleedhokjes voor families. 
Dat zijn grote hokken.

Er zijn ook omkleedhokjes voor mama’s of papa’s met baby’s. 



IK KOM AAN BIJ AQUA MUNDO: WAT NU?

Als ik in het hokje ben, doe ik de deuren toe. Daarna doe ik de 
ijzeren hendel naar beneden. Nu is de deur op slot.

AANKOMST AQUA MUNDO

In het hokje doe ik mijn 
gewone kleren uit en mijn 
zwemkleren aan. Ik heb mijn 
zwemkleren aan. Ik doe het 
hendeltje omhoog en ga uit 
het hokje aan de andere kant. 
Daar wacht ik op de andere 
mensen van mijn groep. 

Ik kan zien naar welke kant ik 
moet door de symbolen op de 
deuren. De foto aan de 
linkerkant is de weg naar het 
zwembad. De foto aan de 
rechterkant is de weg naar 
buiten. 

Ik steek mijn spullen in een 
kastje. Er zijn twee soorten 
kastjes. Er zijn lange smalle 
kastjes aan de kant van het 
zwembad. Er zijn ook brede 
kastjes aan de kant van de 
uitgang. Ik kan kiezen in welk 
kastje ik mijn spullen steek. Het 
kan zijn dat iemand anders van 
mijn groep zijn of haar spullen in 
hetzelfde kastje steekt.



IK KOM AAN BIJ AQUA MUNDO: WAT NU?

Om de kast te sluiten stop ik 1 euro of 2 euro in de gleuf 
bovenaan. De munt die ik nodig heb staat op het bakje. Het muntje 
valt daarna in het bakje. 

AANKOMST AQUA MUNDO

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. 

Ik ben klaar om te zwemmen. Ik volg de pijltjes. 

Dit is de ingang van het zwembad. In het zwembad is het warm en 
vochtig. Ik hoor er andere mensen spelen en ik hoor water 
stromen. 



IK KOM AAN BIJ AQUA MUNDO: WAT NU?

Links van de ingang zijn de toiletten. Als ik naar het toilet moet, 
kan ik daar gaan.

AANKOMST AQUA MUNDO

Rechts van de ingang zijn douches. Voor ik in het zwembad ga, 
sta ik onder de douche van het zwembad.

Ik kan me ook afspoelen aan de gemeenschappelijke douches in 
het zwembad. Deze douchekoppen hangen aan de rotsmuur. 

Na het douchen en het toilet ga ik door het voetbad naar het 
zwembad. Er zullen geen sproeiers afgaan als ik er door stap. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Als ik nog niet zo goed kan zwemmen, dan doe ik een zwemvestje 
aan. 

MIJN BEZOEK

In het zwembad is er veel te doen. Ik kan er van de glijbanen gaan, 
zwemmen in het grote zwembad, in het bubbelbad zitten en 
zoveel meer.

Er zijn 8 soorten glijbanen. Bij de acht glijbanen staat altijd een 
bord met meer uitleg over de glijbaan. Daarop staat ook een kleur 
die zegt hoe spannend de glijbaan is. 

Glijbanen met een blauwe bol of vierkant zijn gemakkelijk. 
Glijbanen met een rode bol of vierkant zijn spannend. 
Glijbanen met een zwarte bol of vierkant zijn voor de echte 
durvers. In Center Parcs Erperheide zijn er geen glijbanen met een 
zwarte bol of vierkant. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

De 34m glijbaan is een glijbaan met een rode bol. Ik kan in dit 
filmpje zien hoe de glijbaan er uit ziet: https://youtu.be/6E-
Do51ULeqM. Het is de eerste glijbaan in het filmpje.

MIJN BEZOEK

De 34m glijbaan komt uit in dit zwembad via de linkerbuis.

De 84m glijbaan is een glijbaan met een blauwe bol. Deze glijbaan 
is lang, maar gaat niet snel. Sommige stukken van de glijbaan zijn 
in het donker. Sommige stukken van de glijbaan zijn in het licht. 
Ik kan in dit filmpje zien hoe de glijbaan er uit ziet: https://youtu.
be/6EDo51ULeqM. 

Het is de tweede glijbaan in het filmpje. Als ik op de 84m glijbaan 
wil gaan, dan moet ik eerst veel trappen naar boven stappen. 

De 84m glijbaan komt uit in dit zwembad via de rechterbuis.



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Op de 34 m glijbaan en de 84m glijbaan zijn lichten. Als 
het mijn beurt is kijk ik goed naar de lichten. Als het licht 
rood is, probeer ik te wachten. 

MIJN BEZOEK

Als het licht oranje is, mag ik van de glijbaan gaan.

De wildwaterbaan heeft een rode bol. 

De ingang van de wildwaterbaan is aan de linkerkant op deze 
foto. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

De wildwaterbaan is bijna volledig buiten. 

MIJN BEZOEK

Om naar buiten te gaan, ga ik eerst door deze plastieken flappen. 
Om terug naar binnen te gaan, ga ik op het einde opnieuw door 
plastieken flappen. 

Op de wildwaterbaan kan het zijn dat ik spetters in mijn gezicht 
krijg door het stromende water en water dat van de zijkanten 
komt.

De wildwaterbaan eindigt in hetzelfde zwembad als de 
familieglijbaan. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

De familieglijbaan is kort en snel. 
Deze glijbaan heeft een rode bol. 

MIJN BEZOEK

De ingang van de familieglijbaan is aan de rechterkant op deze 
foto. 

Deze glijbaan eindigt in hetzelfde zwembad als de 
wildwaterbaan. 

Er zijn twee glijbanen met de naam 
KDB. KDB is de afkorting van 
Kinderdoebad. 

Deze glijbanen hebben een blauwe 
bol. De glijbaan op de foto hiernaast 
is de eerste glijbaan. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Dit is een foto van de tweede KDB-glijbaan. Deze glijbaan heeft 
ook een blauwe bol. 

MIJN BEZOEK

Deze twee glijbanen komen uit in het kinderdoebad. 

De laatste twee glijbanen zijn in het 
peuterbad. Deze glijbanen hebben een 
blauwe bol. 

Er zijn tien soorten zwembaden in Aqua Mundo. 

Er is een Sprüdelbad buiten, Sprüdelbad binnen, Hot Whirpool 
buiten, Hot Whirpool binnen, golfslagbad, stroomversnelling, 
zwembad met lagunegrot, themabad, peuterbad en 
kinderdoebad.



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Het Sprüdelbad buiten is bijna altijd open. Alleen als het 
noodweer is, zoals bijvoorbeeld onweer, is dit zwembad gesloten. 
Dan is de deur dicht.

MIJN BEZOEK

De ingang van het Sprüdelbad buiten is in dit zwembad. Dit is het 
Sprüdelbad binnen.

Als ik van binnen naar buiten wil, 
dan moet ik eerst door deze 
plastieken flappen. Als ik terug naar 
binnen wil, dan moet ik er opnieuw 
door. 

Dit is de Hot Whirlpool buiten. Een stuk van dit zwembad 
verandert soms in een bubbelbad. Dat is vooral zo aan de randen 
van het zwembad. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

De ingang van de Hot Whirlpool is aan de andere kant van deze 
trap. 

MIJN BEZOEK

Als ik van binnen naar buiten wil, dan moet ik eerst door deze 
plastieken flappen. Als ik terug naar binnen wil, dan moet ik er 
opnieuw door. 

Dit is het peuterbad. Hier staan twee kleine glijbanen en een 
kasteel.

Dit is de Hot Whirlpool 
binnen. 
Dit zijn bubbelbaden. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Soms is er geen plaats in het 
bubbelbad. Dan moet ik 
wachten aan de kant. 
Ik kan ook later nog eens 
terugkomen om te kijken of er 
al plaats is.

MIJN BEZOEK

Het golfslagbad is het grootste zwembad. Daar kan ik gewoon in 
zwemmen. 

Soms hoor ik een olifantengeluid. Dat wil zeggen dat er golven 
zullen zijn in het golfslagbad. Dit duurt enkele minuten. Daarna 
wordt het zwembad weer een gewoon zwembad. 

Ik hoor het olifantengeluid 1 keer per uur ongeveer op het uur. 
Het kan zijn dat ik het olifantengeluid enkele minuten voor of na 
het uur hoor. Dat is oké. 

Dit is het kinderdoebad. 
Dit zwembad is vooral voor 
jonge kinderen, baby’s en hun 
ouders. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Dit is het lagunebad met de lagunegrot. 

MIJN BEZOEK

Dit is het themabad. Het themabad is een Aziatisch vissersdorp. 

Als ik in het themabad wil, dan moet ik goed kunnen zwemmen 
of moet er iemand mee die goed kan zwemmen. 

Het themabad is buiten. Om naar buiten te gaan moet ik door 
plastieken flappen. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Als ik onder water ga in het themabad, kan ik verschillende 
ramen zien. Achter de ramen zwemmen vissen. De vissen kan ik 
alleen maar zien als ik onder water ga. Daarom neem ik best een 
zwembril mee naar Aqua Mundo. 

MIJN BEZOEK

Dit is de stroomversnelling. In de stroomversnelling is er stroom 
in een lus die me sneller laat zwemmen. Ik kan me vasthouden 
aan de touwen op het einde van de stroom als ik er uit wil. Als 
de golven in het golfslagbad bezig zijn, is er in dit zwembad geen 
stroom. 

In het begin van de stroomversnelling zal ik onder een 
watergordijn door moeten zwemmen. Dat wil zeggen dat er 
water van het afdak boven me op me neer zal vallen. 

In Aqua Mundo is ook een Solarium. Dit is een kamer om te 
ontspannen onder warme lampen. 



MIJN BEZOEK AAN AQUA MUNDO

Ik ga binnen door de opening aan de linkerkant of rechterkant 
van de grot. 

MIJN BEZOEK

In de grot ga ik op een matras gaan liggen. De lampen die boven 
de matras hangen stralen warmte uit. Ik kan relaxen onder de 
warmtelampen.

In Aqua Mundo is ook een sauna. Als ik in de sauna wil gaan, dan 
moet ik extra betalen. Meer informatie over de sauna kan ik lezen 
op de affiche aan de ingang. Ik kan ook meer informatie vragen 
over de sauna aan de badpost aan de ingang van het zwembad. 



WAAR VIND IK HET TOILET?

Het toilet kan ik vinden tussen de omkleedhokjes en het voetbad. 
Als ik naar het toilet moet, kan ik daar gaan. 

HET TOILET



DE CAFETARIA
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA
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DE CAFETARIA

In Aqua Mundo is een cafetaria. Daar koop ik iets om te eten of 
te drinken. 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

Mijn eten of drinken eet of drink ik op aan de tafels in de 
cafetaria.  



DE CAFETARIA

In Aqua Mundo is een cafetaria. Ik zal niets eten in de cafetaria.

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA



DE WINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE WINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE WINKEL
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DE WINKEL

In Aqua Mundo is er een kleine winkel. Hier kan ik spullen kopen 
om mee te spelen en zwembrillen. Ik mag iets kopen in de 
winkel. 

IK MAG IETS KOPEN IN DE WINKEL



DE WINKEL

In Aqua Mundo is er een kleine winkel. Ik zal niets kopen in de 
winkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE WINKEL



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn begeleiders duiden op deze picto aan wanneer ik uit het 
zwembad moet. 

EINDE

In het zwembad hangen 
verschillende klokken waar ik de tijd 
op kan zien. De klokken hangen bij 
het einde van de familieglijbaan en 
wildwaterbaan en bij het themabad. 

Als ik een zwemvestje heb gebruikt, dan hang ik dit terug in het 
rek. 

Ik ga naar de douches en 
spoel me goed af. Ik kan 
kiezen tussen de 
gemeenschappelijke 
douches en de 
individuele douches. 



EINDE VAN HET BEZOEK

Dan haal ik met mijn 
sleutel mijn spullen uit 
het kastje. 

EINDE

Ik zal proberen om mijn muntstuk niet te vergeten. Ik geef het 
muntstuk terug af aan een van mijn begeleiders.

Ik zoek een kleedhokje dat vrij is. Als ik in het hokje ben, doe ik 
de deuren toe.

Daarna doe ik de ijzeren hendel naar beneden. Nu is de deur op 
slot.



EINDE VAN HET BEZOEK

In het hokje droog ik me 
goed af. Ik doe mijn 
zwemkleren uit en mijn 
gewone kleren aan.

EINDE

Ik heb mijn gewone kleren aan. Ik doe het hendeltje naar boven 
en ga naar de ruimte met de spiegels. Daar wacht ik op mijn 
begeleiders. 

Als ik een kapstok of 
mandje heb gebruikt, dan 
hang of leg ik dit terug. 

Als mijn volledige groep er is, gaan we weg uit Aqua Mundo. 
Ik ga door de draaipoort.



EINDE VAN HET BEZOEK

Als mijn volledige groep door de draaipoort is, gaan we door 
uitgang noord terug naar buiten. 

EINDE



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
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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 volg het wandelpad terug naar de receptie.

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Als ik aan de receptie ben, wandel ik terug via de hoofdweg naar 
de uitgang van Center Parcs. 

Ik kom aan de slagboom waar de auto’s moeten wachten. Ik mag 
gewoon verder stappen aan de linkerkant van de weg. 

Ik stap van Aqua Mundo naar de bushalte van bus ………............. 

(busnummer). 

Dat is ongeveer ……….. minuten stappen. 



DE TERUGWEG

Ik stap op de bus. Ik rij mee tot aan het treinstation van 

…………………………………………………………………...................................

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Ik stap van de bushalte naar het juiste perron.

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit.

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



DE TERUGWEG

Ik volg het wandelpad terug naar de receptie.

IK GA MET DE AUTO

Als ik aan de receptie ben, wandel ik terug via de hoofdweg naar 
de parking waar onze auto staat.  

Ik ben aan de parking. Ik stap in de auto. Met de auto rijden we 
verder naar de uitgang van Center Parcs. 

Ik kom aan de slagboom waar de auto’s moeten wachten. We 
wachten tot de medewerker van Center Parcs zegt dat we verder 
mogen rijden.  



DE TERUGWEG

Ik ga met de auto naar 

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

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

IK GA MET DE AUTO



DE TERUGWEG

Ik volg het wandelpad terug naar de receptie.

IK GA MET DE BUS

Als ik aan de receptie ben, wandel ik terug via de hoofdweg naar 
de uitgang van Center Parcs. 

Ik kom aan de slagboom waar de auto’s moeten wachten. Ik mag 
gewoon verder stappen aan de linkerkant van de weg. 

Ik stap van Aqua Mundo naar de bushalte van bus ………............... 

(busnummer). 

Dat is ongeveer ……….. minuten stappen. 



DE TERUGWEG

Ik stap op de bus. Ik ga met de bus naar 

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

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.

IK GA MET DE BUS



DE TERUGWEG

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

IK GA MET DE FIETS

Ik fiets via de hoofdweg naar de uitgang van Center Parcs. 

Ik kom aan de slagboom waar de auto’s moeten wachten. Ik mag 

gewoon verder fietsen. Ik ga met de fiets naar 

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



DE TERUGWEG

Ik volg het wandelpad terug naar de receptie.

IK GA TE VOET

Als ik aan de receptie ben, wandel ik terug via de hoofdweg naar 
de uitgang van Center Parcs. 

Ik kom aan de slagboom waar de auto’s moeten wachten. Ik mag 
gewoon verder stappen aan de linkerkant van de weg. 

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 

fijne dag van. 


