
MIJN BEZOEK AAN HET 
SPORTIMONIUM



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar het Sportimonium te gaan. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant 

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. Deze  informatie werd zeer zorgvuldig verzameld en gebundeld in 2019. 

Doorheen de tijd kan het gebeuren dat er zaken veranderen. Wij doen steeds ons best om deze informatie tijdig 

te wijzigen. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden 

om naar een activiteit te gaan. Je kan met de fiets gaan, met de auto… Daarnaast kan je ook kiezen of jullie iets 

kopen in de souvenirswinkel en dergelijke meer. 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 stippellijn in 

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

stippellijnen 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 de provincie 

Vlaams-Brabant 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. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het Sportimonium. Dit is een museum over sport en de Olympische Spelen in Hofstade. 

Veel mensen vinden een bezoek aan het Sportimonium leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en 

zien in het Sportimonium. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar 

het Sportimonium. 

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) 

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Sportimonium 

om …….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem.

Hofstade is een deelgemeente

van Zemst en is gelegen in 

het noorden van de provincie 

Vlaams-Brabant. Hofstade 

wordt op de kaart aangeduid 

met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar het Sportimonium 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. 

In het Sportimonium is een Sportlabo. Daar kan ik verschillende volkssporten 

uitproberen en mezelf vergelijken met topsporters. Daarom kan er in het 

Sportlabo veel lawaai zijn. Als ik daar niet zo goed tegenkan, breng ik best mijn 

koptelefoon mee. Op de website van Toerisme voor Autisme kan ik een 

sensorische kaart downloaden met meer informatie over deze prikkels. 

ROUTE
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HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?
IK GA MET DE AUTO

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?

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

IK GA MET DE AUTO

Als ik bijna bij het Sportimonium ben en ik rij met GPS, dan 
zet ik de GPS best uit. Dan volg ik gewoon de wegaanwijzing 
naar Planckendael. Het kan zijn dat de GPS de weg niet zo goed 
weet naar het Sportimonium. Dat komt omdat de straat twee 
straatnamen heeft. De GPS is hierdoor soms in de war. Als ik de 
wegaanwijzing naar Planckendael volg, kom ik het 
Sportimonium aan de linkerkant tegen. 
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Dit is de hoofdingang van het Sportimoniumdomein. 

Ik volg de baan waar dit blauwe bord staat. 
Dit is de rechterbaan.



HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?

Ik rij verder. 

IK GA MET DE AUTO

Aan de volgende 
splitsing ga ik naar 
links. 
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Ik rij door tot aan de slagboom. Ik neem 
een parkeerticket en rij verder. Het
parkeerticket hou ik goed bij. Aan de 
balie in het Sportimonium kan ik het 
ticket valideren. Dit kost 4 euro.
Ik kan mijn ticket ook valideren aan het 
betaalautomaat op het einde van mijn 
bezoek. 

Ik parkeer de auto. 



HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?

Ik wandel via het voetpad verder naar het Sportimonium. Dat is 
het houten gebouw voor me. 

IK GA MET DE AUTO
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HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?

Ik ga met de fiets naar het Sportimonium. 

IK GA MET DE FIETS

Als ik bijna bij het Sportimonium ben en ik rij met GPS of een 
ander navigatiesysteem, dan zet ik de GPS best uit. Dan volg ik 
gewoon de wegaanwijzing naar Planckendael. Het kan zijn dat 
de GPS de weg niet zo goed weet naar het Sportimonium. Dat 
komt omdat de straat twee straatnamen heeft. De GPS is 
hierdoor soms in de war. Als ik de wegaanwijzing naar 
Planckendael volg, kom ik het Sportimonium aan de linkerkant 
tegen. 

Dit is de hoofdingang van het Sportimoniumdomein. 
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Ik volg de baan waar dit blauwe bord staat. 
Dit is de rechterbaan.



HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?

Ik fiets door de poort. 

IK GA MET DE FIETS
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Ik fiets verder tot aan het Sportimonium. Dat is het houten 
gebouw voor me. Aan de linkerkant van de weg is de 
fietsenstalling. 

Ik zet mijn fiets in de fietsenstalling. Ik doe mijn fiets op slot. 

Ik stap naar de ingang van het Sportimonium. 



HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?

Ik ga te voet naar het Sportimonium.

IK GA TE VOET
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Als ik bijna bij het Sportimonium ben en ik gebruik een 
navigatiesysteem, dan zet ik het navigatiesysteem best uit. Dan 
volg ik gewoon de wegaanwijzing naar Planckendael. Het kan 
zijn dat het navigatiesysteem de weg niet zo goed weet naar 
het Sportimonium. Dat komt omdat de straat twee 
straatnamen heeft. Het navigatiesysteem is hierdoor soms in de 
war. Als ik de wegaanwijzing naar Planckendael volg, kom ik het 
Sportimonium aan de linkerkant tegen. 

Dit is de hoofdingang van het Sportimoniumdomein. 

Ik volg de baan waar dit blauwe bord staat. 
Dit is de rechterbaan.



HOE GA IK NAAR HET SPORTIMONIUM?

IK GA TE VOET

Ik stap door de poort. 

Ik stap verder tot aan het Sportimonium. Dat is het houten 
gebouw voor me. 



IK KOM AAN BIJ HET SPORTIMONIUM: WAT NU?

Dit is het Sportimonium.

AANKOMST

Ik kan naar binnen gaan via de trap (rechterpijl). Ik kan ook naar 
binnen gaan via de helling (linkerpijl).

Ik ga door de schuifdeur naar binnen.

Ik ben in de inkomhal. 
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IK KOM AAN BIJ HET SPORTIMONIUM

Links is het 
bezoekerscentrum. Daar 
vind ik brochures van 
andere activiteiten in de 
streek.

AANKOMST

Rechts is de balie van 
het Sportimonium.

 Ik ga eerst naar de balie. Ik  betaal mijn toegang of wacht tot 
mijn begeleiders de toegang betaald hebben.  

Tegenover de balie kan ik 
een plattegrond nemen 
van het Sportimonium. 
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IK KOM AAN BIJ HET SPORTIMONIUM

Als ik dat wil, kan ik mijn rugzak en jas in de kastjes van de vestiaire 
steken. Dit zijn de kastjes tegenover de balie en in de kamers in de 
rechtergang. 

AANKOMST

Ik vraag een sleutel aan de balie. Ik ga op zoek naar de kast met 
het nummer op mijn sleutel.

Ik steek mijn materiaal in de kast en doe de kastdeur dicht. Ik sluit 
de kast. De sleutel hou ik goed bij. Ik kan de sleutel ook aan de 
medewerker van het Sportimonium geven. Op het einde van mijn 
bezoek kan ik dan de sleutel terugvragen. 

Als ik met een hele grote 
groep ben, mag ik mijn 
rugzak en jas ook in de 
losstaande kasten 
stoppen of aan de 
kapstokken hangen. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

Een bezoek aan het Sportimonium bestaat uit 8 delen: het 
Auditorium, de vaste tentoonstelling, de Olympische passage, 
Meten met Atleten, Volkssporten indoor, Volkssporttuin, de 
tijdelijke tentoonstelling en de Preservation Hall Victor Boin. Ik 
kan kiezen in welke volgorde ik de delen doe, behalve als ik met 
een grote groep kom (bijvoorbeeld met school). Dan kan het zijn 
dat er al afspraken zijn gemaakt op voorhand over de volgorde. 
Mijn begeleiders zullen op voorhand de volgorde aan mij zeggen 
als die al vast ligt. 

MIJN BEZOEK

Dit is de plattegrond van het Sportimonium. Ik kan de 
plattegrond in het groot downloaden op de website 
www.toerismevoorautisme.be. 

In het Sportimonium is 
er heel veel te zien en te 
doen. Ik kan een film 
bekijken, iets leren over 
alles wat met sport te 
maken heeft, mezelf 
meten met echte atleten 
en volkssporten spelen.
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In het Sportimonium zijn verschillende 
informatieborden. Daarop kan ik meer lezen 
over de voorwerpen in het museum. 

MIJN BEZOEK

Een bezoek aan het Sportimonium duurt ongeveer 3 uur. Dat is 
ongeveer zo lang als ik naar school moet op 
woensdagvoormiddag. Het kan zijn dat mijn bezoek langer duurt 
als ik het zeer leuk vind. Het kan ook zijn dat mijn bezoek minder 
lang duurt als ik het minder leuk vind. 

Mijn bezoek begint meestal met een korte film. De medewerker 
aan de balie vraagt of ik die wil zien. Als ik dat niet wil, dan moet 
ik de film niet bekijken. Als ik de film wel wil zien, ga ik naar het 
Auditorium. Dat is de zaal tegenover de balie. 

Ik ga zitten in de tribune. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

De medewerker van het Sportimonium start de film en doet de 
deur dicht. In de film kan ik verschillende sportbeelden zien. Ik zie 
een korte sportgeschiedenis. Tijdens de uitleg over de 
sportgeschiedenis hoor ik trompetmuziek. Daarna krijg ik ook nog 
wat meer informatie over het Sportimonium. 

MIJN BEZOEK

De film duurt acht minuten. Als de film gedaan is, ga ik terug naar 
de balie. 

Na de film kan ik naar de vaste tentoonstelling gaan. De ingang 
van de tentoonstelling is aan de rechterkant van het Auditorium. 

Ik wandel door een gang waarop ik een tijdslijn kan zien met 
sportgeschiedenis.
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

Ik ben in de vaste tentoonstelling. 

MIJN BEZOEK

Ik begin in de gang waar de startstreep voor staat. 

Aan het begin van deze tentoonstelling kan ik een boekje nemen 
voor een zoektocht in de tentoonstelling. Ik neem ook een potlood 
en klembord. Hiermee kan ik een speurtocht doen in de 
tentoonstelling. Op het einde van mijn zoektocht leg ik het 
potlood en het klembord terug. Het boekje kan ik bijhouden. 

In de vaste tentoonstelling kan ik veel te weten komen over de 
sportgeschiedenis, bijzondere sportspektakels, de evolutie van de 
sportkledij en zoveel meer. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

De vaste tentoonstelling bestaat uit 8 delen. Elk deel heeft een 
eigen kleur. 

MIJN BEZOEK

Het begin van een nieuw deel 
kan ik herkennen aan de titel die 
in het groot op een balk staat. De 
informatieborden van dat deel 
hebben allemaal dezelfde kleur.

Dit klopt bijna bij alle delen. Alleen deel 4 is verkeerd van kleur. Dit 
zou orangje moeten zijn, maar is geel. 

In de vaste tentoonstelling volg 
ik dus een vaste route. Ik volg de 
route die is uitgestippeld. Als ik 
niet meer rechtdoor kan 
omdat er een groot voorwerp 
staat, volg ik de weg aan de 
zijkant. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

Er is 1 stuk in de tentoonstelling waar de route verwarrend is. Dat 
is na het bordje met 5.5. Na dit bordje ga ik eerst naar rechts voor 
deel 6 van de tentoonstelling. Dit deel is grijs. Na het grijze 
gedeelte keer ik terug naar bordje 5.5 en ga ik verder naar het 
donkerblauwe deel 7. 

MIJN BEZOEK

In de vaste tentoonstelling kan ik een 
quiz doen. Bij elk deel hangt een 
plakkaat van een podium met 3 
oefeningen. Elke oefening is een aantal 
punten waard. Ik scheur een blad van 
de quiz die ik wil doen. Het antwoord op 
elke vraag kan ik terugvinden in de 
tentoonstelling. 

In deze vaste tentoonstelling mag 
ik bijna nergens aankomen. Toch 
zijn er sommige knoppen waar ik 
wel op mag drukken.

Op de grond staan er dan meestal twee gele strepen, maar dat is 
niet altijd zo. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In de vaste tentoonstelling zijn 
ook enkele voelbakken. Deze 
herken ik aan het fietszadel en 
stuur. Ik mag mijn handen in de 
gaten steken. Ik probeer te raden 
wat er in de voelbak zit.

MIJN BEZOEK

In de vaste tentoonstelling kan ik ook een parcours volgen over 
het wielrennen. Die route herken ik aan deze stickers die op de 
grond plakken. 

Als ik dit parcours wil volgen, vraag ik aan de balie naar de tablet 
met het digitale belevingsparcours. Ik volg de instructies op de 
tablet. 

In de vaste tentoonstelling kan ik ook de erfgoedapp gebruiken. 
Om met de erfgoedapp op je smartphone de tentoonstelling te 
bezoeken moet je eerst de app downloaden. Deze app kan ik ook 
in sommige andere museums gebruiken.

23



MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

Het duurt ongeveer 5 minuten om de app te downloaden. Als ik 
dat graag wil, kan ik aan de medewerkers van het Sportimonium 
aan de balie vragen om te helpen. Ik kan de app ook vooraf 
downloaden via de website www.erfgoedapp.be.

MIJN BEZOEK

Om de app te gebruiken vind ik in de vaste tentoonstelling en 
Olympische Passage aanduidingen met het beeld dat ik moet 
scannen. Hiernaast zie ik een voorbeeld van een aanduiding.

Als ik de aanduiding gescand heb dan hoor ik de bijhorende tekst 
die voorgelezen wordt. Ik breng hiervoor best zelf een koptelefoon 
mee. 

Ik ga weg uit de tijdelijke tentoonstelling en ga terug naar de balie 
via dezelfde weg als ik gekomen ben. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

Het derde deel in het Sportimonium is de Olympische Passage. In 
deze tentoonstelling kan ik de allereerste Olympische vlag zien, 
een Olympische fakkel en zoveel meer.

MIJN BEZOEK

De ingang van de Olympische Passage is aan de linkerkant van het 
Auditorium voorbij de toiletten. 

Dit is een donkere ruimte. 

Bij de eerste kast kan ik een brochure nemen met meer informatie 
over deze tentoonstelling. Als ik bij die kast sta, kan ik geluid horen 
van de film die in de kast wordt afgespeeld.  
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In de Olympische Passage zijn 2 
kamers die ik kan bekijken achter 
kijkvensters. 

MIJN BEZOEK

In deze kamers is het donker. Ik kan op een knop drukken om het 
licht in de kamers aan te doen. 

In het Sportimonium is ook een sportlabo. De ingang van het 
sportlabo is na de Olympische Passage. 

Dit is een zaal met veel licht. Als 
ik dus van de donkere 
Olympische Passage naar het 
sportlabo stap, ga ik van een 
kamer met weinig licht naar een 
zaal met veel licht. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In deze zaal kan er ook veel lawaai zijn door andere mensen die 
spelen. Als ik niet zo goed tegen veel lawaai kan of tegen harde 
geluiden dan kan ik hier mijn koptelefoon opzetten. 

MIJN BEZOEK

Het sportlabo bestaat uit 2 
delen: Meten met Atleten en de 
volkssporten. 

In Meten met Atleten kan ik 10 sportoefeningen doen. Ik kan 
meten hoe goed ik het doe. Ik kan mijn resultaten altijd vergelijken 
met echte sporters. Als ik wil weten welke oefeningen ik allemaal 
kan doen, kan ik de bundel ‘Meten met Atleten’ downloaden op 
de website van Toerisme voor Autisme. 

In de bak aan het begin van de zaal kan ik een 
uitlegboekje en puntenboekje nemen. 

© Sportimoinum
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In het uitlegboekje staan 5 eigenschappen. Per eigenschap zijn er 
twee oefeningen. Deze oefeningen komen overeen met de 
oefeningen in de loopbaan met hetzelfde nummer als het 
nummer op het uitlegboekje. Bij eigenschap 1, 2 en 5 staan de 
oefeningen wel in omgekeerde volgorde. De oefening die eerst 
staat in het boekje, staat op het einde van de loopbaan. Dat is 
geen probleem. Ik mag kiezen bij welke oefening ik begin. 

MIJN BEZOEK

Voor sommige oefeningen heb ik een chronometer nodig. Ik kan 
een chronometer nemen aan het begin van de zaal op de 
vensterbank. Als ik klaar ben, leg ik de chronometer terug. 

Ik start de chronometer door op de knop rechtsboven te drukken. 
Die knop gebruik ik ook om de klok te stoppen.

Ik zet de chronometer terug op nul door op de knop linksboven 
te drukken. 

28



MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

Op het einde van elke oefening vul ik mijn score in in de laatste 
kolom. In de andere kolom kan ik zien hoe goed de sporters het 
doen op deze oefening. 

MIJN BEZOEK

Bij Meten met Atleten staan ook zuilen. Op deze zuilen kan ik meer 
informatie lezen over de verschillende eigenschappen. Ik kan ook 
drie spelletjes spelen per zuil. 

In het Sportlabo kan ik ook volks-
sporten spelen. Als ik klaar ben met 
het spelen van een spel, leg ik alles 
terug zoals ik het gevonden heb. Als 
ik wil weten welke volkssporten ik 
allemaal kan doen, kan ik de bundel 
‘Volkssporten’ downloaden op de 
website van Toerisme voor Autisme.

Deze spelen bestaan uit hout. Hierdoor kunnen ze veel lawaai 
maken. Als ik daar niet zo goed tegenkan, zet ik best mijn 
koptelefoon op. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In het Sportlabo kan ik veel 
dingen zelf doen en proberen.

MIJN BEZOEK

De uitleg van de activiteit staat er altijd bij. Ik lees de uitleg. Als ik 
de uitleg niet goed begrijp, kan ik altijd vragen aan mijn 
begeleiders of aan de mensen die in het Sportimonium werken 
om me te helpen. 

Als ik in het weekend naar het Sportimonium ga, kan het zijn dat 
er ook een medewerker van het Sportimonium in het Sportlabo 
staat. Deze medewerker kan me uitleg geven over de sporten. Ik 
kan deze medewerker herkennen aan de badge met hun naam op. 

Het kan zijn dat iemand anders het spel aan het spelen is dat ik wil 
spelen. Dan probeer ik geduldig mijn beurt af te wachten. Ik kan 
ondertussen ook met iets anders spelen. 
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MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In de zaal van het sportlabo is ook de ingang van de tijdelijke 
tentoonstelling. De tentoonstelling in deze ruimte wordt ongeveer 
elke 4 maanden veranderd. Als ik nog eens terug ga naar het 
Sportimonium kan het zijn dat er een andere tentoonstelling bezig 
is. 

MIJN BEZOEK

Soms kan het zijn dat deze deur dicht is. Dat wil zeggen dat er dan 
geen tentoonstelling bezig is. 

De volkssporttuin is buiten. Ik kan de volkssporttuin alleen 
bezoeken als het mooi weer is. Als ik wil weten welke volksspor-
ten ik allemaal kan doen in de volkssportentuin, kan ik de bundel 
‘Volkssportentuin’ downloaden op de website van Toerisme voor 
Autisme.

De ingang van de volkssporttuin is tussen de Olympische Passage 
en het Sportlabo. Als de deur gesloten is, kan ik niet naar buiten. 

31



MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

In deze tuin kan ik verschillende volkssporten spelen zoals 
beugelen, kegelen, krulbol en zoveel meer.

MIJN BEZOEK

De uitleg van elk spel staat op het bord naast het spel. Daar kan 
ik ook zien voor hoeveel mensen dit spel is en in welke Belgische 
streek het ooit ontstaan is. 

Bij sommige spelen kan het zijn dat er onderaan het bord een rode 
opmerking staat. Dat wil zeggen dat ik dit spel enkel kan spelen 
onder begeleiding van een medewerker van het Sportimonium. 
Als ik dat spel dus wil spelen, ga ik op zoek naar een medewerker. 

Het laatste deel van het Sportimonium is de Preservation Hall 
Victor Boin. Dit wordt ook wel het Depot genoemd. Als ik het 
Depot wil bezoeken, ga ik terug naar buiten. Ik volg de pijlen met 
uitleendiensten. Het Depot is het witte gebouw op de achtergrond 
in de foto. 

© Sportimonium

32



MIJN BEZOEK AAN HET SPORTIMONIUM

Ik ben bij het Depot. Ik ga eerst 
door de glazen deur. Daarna ga 
ik door de bruine deur tegenover 
mij.

MIJN BEZOEK

Ik ben in het Depot. Hier kan ik achter de schermen kijken van het 
Sportimonium. Achter deze glazen wand zie ik allemaal 
sportvoorwerpen. 

© Sportimonium
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In het Sportimoniumgebouw is er een toilet. Het 
toilet is tussen de balie en de Olympische Passage. 
Op de kaart hierboven is het toilet in het blauw 
aangeduid.

HET TOILET

Als ik naar het toilet moet, kan ik daar gaan. Ik vraag altijd aan mijn 
begeleiders of ik naar het toilet mag. 
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DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

In het Sportimonium is een souvenirwinkel. 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 SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

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

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het Sportimonium is gedaan. Ik ga naar de 
vestiaire en haal mijn materiaal uit de kasten. 

EINDE

Ik ga door de schuifdeur naar buiten.

Ik verlaat het Sportimonium. 

Ik ga naar ………………….………

………………………………….………

……………………………………….... 

(activiteit).
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET

39



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. 
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DE TERUGWEG

Ik ga naar de balie van het Sportimonium. 
Ik betaal 4 euro voor mijn parkeerticket. 
De medewerker van het Sportimonium 
valideert mijn parkeerticket. Ik krijg het 
parkeerticket terug en hou dit goed bij. Ik 
heb het nodig om de parking te verlaten.
Ik kan mijn ticket ook valideren aan het 
parkeerautomaat.  

IK GA MET DE AUTO

Ik stap van het Sportimonium naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat. 
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Ik rij weg uit het Sportimoniumdomein. Ik volg de pijl waarop 
staat ‘UITGANG’.

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 naar de fietsenstalling. Ik zoek mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot 
open.  

IK GA MET DE FIETS

Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. 
(activiteit).  
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Ik rij weg uit het Sportimoniumdomein. Ik volg de pijl waarop 
staat ‘UITGANG’.



DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET
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Ik rij weg uit het Sportimoniumdomein. Ik volg de pijl waarop 
staat ‘UITGANG’.



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. 
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