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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar De Nekker te gaan. In samenwerking met De Nekker 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… Daarnaast kan 

je ook kiezen of jullie zullen zwemmen, spelen in de binnenspeeltuin Nekki en/of activiteiten doen op het domein. 

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 niets 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 het Provinciaal Sport- en 

Recreatiecentrum De Nekker 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 De Nekker. Dit is een provinciaal domein in Mechelen waar ik kan spelen in de 

binnenspeeltuin, zwemmen in de zwemvijver of het zwembad, sporten en zoveel meer. Veel mensen vinden een 

bezoek aan De Nekker leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in De Nekker. Ik bekijk deze 

bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

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

De Nekker. 

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

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar De Nekker om 

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

geen probleem.

Mechelen is gelegen in het 

zuiden van de provincie 

Antwerpen. Mechelen wordt op 

de kaart aangeduid met de rode 

marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar De Nekker 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 sommige delen van De Nekker kan er veel lawaai zijn. Zeker als er veel volk is. 
Als ik niet zo goed tegen veel lawaai kan, kan ik altijd een koptelefoon
meebrengen.  

ROUTE
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HOE GA IK NAAR DE NEKKER?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS EN TE VOET

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Ik ga met de trein naar De Nekker. 

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

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

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

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik ga met de bus van het station naar De Nekker. 

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer …………… 

(busnummer). Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ………… minuten. Ik stap af aan halte 

....…………………………………………………………………………… (bushalte).

Als ik van de bus stap, moet ik nog ………….. minuten stappen tot 
de ingang van De Nekker. 
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HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Ik ga met de trein naar De Nekker. 

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

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

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

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Als ik van de trein stap, moet ik ongeveer nog 20 minuten 
stappen tot de ingang van De Nekker. 
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HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

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

IK GA MET DE AUTO

We komen aan bij De Nekker. Dit is de ingang van de parking van 
De Nekker.

9

Ik volg de borden waarop staat ‘De Nekker’.

We parkeren de auto op de gratis parking. Soms kan het zijn dat 
het druk is op deze parking. Dan zal ik even moeten zoeken naar 
een parkeerplaats. Ik kan de auto ook ergens anders parkeren. 



HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog een klein beetje stappen 
tot de ingang van De Nekker.  

IK GA MET DE AUTO
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HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Ik ga met de bus naar De Nekker. Ik wandel naar de bushalte van 

bus …………. (busnummer). Ik stap op de bus. De rit duurt 

ongeveer ……….. minuten. 

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

IK GA MET DE BUS EN TE VOET

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer ………… minuten
stappen tot de ingang van De Nekker. 

11



HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Ik ga met de fiets naar De Nekker. 

IK GA MET DE FIETS

We komen aan bij De Nekker. Dit is de ingang van de parking van 
De Nekker.

Ik volg de pijlen waarop staat ‘De Nekker’. 

Ik fiets verder tot aan het rondpunt.
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HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Aan de linkerkant van het rondpunt is een fietsenstalling. 

IK GA MET DE FIETS

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

13

Soms kan het zijn dat er bewaking is aan de fietsenstalling. Dat is 
op dagen met mooi weer. Dat is oké. Dan krijg ik van de bewaker 
een twee papiertjes met een nummer op. Dat nummer is twee 
keer hetzelfde.

Het ene nummertje hang ik aan mijn fiets. 
Het andere nummertje hou ik goed bij. 
Dat heb ik nodig om achteraf mijn fiets te krijgen.



HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Ik stap naar de ingang van De Nekker. 

IK GA MET DE FIETS
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HOE GA IK NAAR DE NEKKER?

Ik ga te voet naar De Nekker.

IK GA TE VOET
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IK KOM AAN BIJ DE NEKKER: WAT NU?
IK BEZOEK DE NEKKER TIJDENS EEN PERIODE MET BETALENDE TOEGANG

IK BEZOEK DE NEKKER TIJDENS EEN PERIODE MET GRATIS TOEGANG
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IK KOM AAN BIJ DE NEKKER: WAT NU?

Ik kom aan bij De Nekker. Tijdens het hoogseizoen in De Nekker 
moet ik betalen voor mijn toegang tot het domein. Via deze link 
kan ik zien of ik tijdens mijn uitstap moet betalen of niet voor de 
toegang tot De Nekker: https://www.denekker.be/praktisch.html

IK BEZOEK DE NEKKER TIJDENS EEN PERIODE MET BETALENDE TOEGANG

Ik moet betalen voor mijn toegang tot het domein De Nekker. 
Ik ga eerst naar de kassa.

Ik schuif aan. Het is mijn beurt. Ik betaal mijn toegang of wacht tot 
mijn begeleiders de toegang betaald hebben. Als ik ouder ben dan 
12 jaar moet ik ook mijn identiteitskaart of KidsID tonen. 

Ik krijg een ticket. Mijn ticket hou ik goed bij. Ik heb dit ticket nodig 
om binnen te gaan in het zwembad. 
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IK KOM AAN BIJ DE NEKKER: WAT NU?

Ik ga naar de draaipoort.

IK BEZOEK DE NEKKER TIJDENS EEN PERIODE MET BETALENDE TOEGANG

Ik scan mijn ticket en ga door de draaipoort.

Ik ben op het grote plein aan het hoofdgebouw van De Nekker.

Op drukke dagen kan ik op dit grote plein een SOS-bandje krijgen. 
Dit kan aan deze stand.
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IK KOM AAN BIJ DE NEKKER: WAT NU?

Ik neem een bandje.

Ik schrijf mijn naam en het telefoonnummer van mijn begeleider 
op dit bandje. Als ik verdwaald ben, kan een medewerker van De 
Nekker mijn begeleider bellen. Ik doe het bandje aan mijn pols.

Een bezoek aan De Nekker kan uit verschillende activiteiten 
bestaan. In dit stappenplan worden drie van deze activiteiten 
afzonderlijk besproken. Dit is het bezoek aan het zwembad, het 
bezoek aan binnenspeeltuin de Nekki en de verschillende buiten-
activiteiten zoals het avonturenparcours, de zwemvijver en zoveel 
meer.
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IK BEZOEK DE NEKKER TIJDENS EEN PERIODE MET BETALENDE TOEGANG



IK KOM AAN BIJ DE NEKKER: WAT NU?

Ik kom aan bij De Nekker. Tijdens het laagseizoen in De Nekker 
moet ik niet betalen voor mijn toegang tot het domein. Via deze 
link kan ik zien of ik tijdens mijn uitstap moet betalen of niet voor 
de toegang tot De Nekker: https://www.denekker.be/praktisch.
html

IK BEZOEK DE NEKKER TIJDENS EEN PERIODE MET GRATIS TOEGANG

Ik moet niet betalen voor de toegang tot het domein. Ik ga naar de 
toegangspoort van De Nekker.

Ik ga door de poort naar binnen in het domein. 

Ik ben op het grote plein aan het hoofdgebouw van De Nekker.

20



IK KOM AAN BIJ DE NEKKER: WAT NU?

Op drukke dagen kan ik op dit grote plein een SOS-bandje krijgen. 
Dit kan aan deze stand.
Deze stand staat er niet als het rustig is in De Nekker. Dat is oké. 

Ik neem een bandje.

Ik schrijf mijn naam en het telefoonnummer van mijn begeleider 
op dit bandje. Als ik verdwaald ben, kan een medewerker van De 
Nekker mijn begeleider bellen. Ik doe het bandje aan mijn pols.
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Een bezoek aan De Nekker kan uit verschillende activiteiten 
bestaan. In dit stappenplan worden drie van deze activiteiten 
afzonderlijk besproken. Dit is het bezoek aan het zwembad, het 
bezoek aan binnenspeeltuin de Nekki en de verschillende buiten-
activiteiten zoals het avonturenparcours, de zwemvijver en zoveel 
meer. 

IK BEZOEK DE NEKKER TIJDENS EEN PERIODE MET GRATIS TOEGANG



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER
IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Ik breng een bezoek aan het zwembad. Als ik jonger ben dan 12 
jaar moet er altijd een volwassene mee zijn. 

IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD

Ik neem mijn zwemkleren mee. In het 
zwembad draag ik een aansluitende 
zwembroek, bikini of badpak. 

Deze zwembroek mag kort of lang (boven de 
knie) zijn. Ik draag geen zwemshort.

Ik ga naar het zwembad. Als ik op dit plein ben, stap ik naar het 
hoofdgebouw.

Dit is de ingang van het hoofdgebouw.
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Ik ga naar binnen via de glazen schuifdeur.

Ik ben in de inkomhal.

Als ik wil, kan ik al eens een kijkje nemen in het zwembad via het 
platform. Ik ga met de trap naar boven.

Als ik boven ben, ga ik naar rechts. Ik stap door de gang.
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IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Op het einde van de gang ga ik door de deur.

Ik ben op het balkon dat uitkijkt op het zwembad. Hier is het warm 
en vochtig. Vanop dit balkon kan ik zien hoe het zwembad er uit 
ziet. Ik kan ook zien hoe druk het is in het zwembad en hoe de 
banen liggen.

Ik ga terug naar beneden.

Ik ga naar de kassa. Als ik nog geen ticket kocht aan de ingang van 
het domein, dan koop ik hier een ticket. 
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IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Ik koop 1 ticket of een beurten-
kaart. Als ik al een beurtenkaart 
heb, geef ik mijn beurtenkaart af 
aan de medewerker aan de kassa. 
Deze medewerker zet een 
stempel op mijn beurtenkaart. 
Ik krijg een ticket om te scannen.

Als ik mijn zwemkleren vergeten ben, kan ik altijd nog iets kopen 
in het automaat aan de kassa.

Ik ga naar de toegangspoortjes van het zwembad.

Ik scan mijn ticket. Ik hou mijn ticket goed bij. Ik heb het ook nodig 
om terug naar buiten te gaan.
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IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Ik ga door de poortjes naar binnen.
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IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER
IK BEZOEK HET ZWEMBAD ALLEEN OF IN EEN KLEINE GROEP

IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN EEN GROTE GROEP
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Links is de ingang voor gewone bezoekers. Rechts is de ingang voor 
grote groepen die een groepscabine willen gebruiken.

IK BEZOEK HET ZWEMBAD ALLEEN OF IN EEN KLEINE GROEP

Ik kies voor de ingang aan de linkerkant. De schuifdeur gaat 
automatisch open. Ik ga naar binnen. Ik ben in een gang.

Ik ga naar de omkleedhokjes rechts. Op het einde van de gang zijn 
grote familiekleedkamers.

Als ik dat wil kan ik ook een kapstok nemen om mijn kleren aan te 
hangen.
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

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.

IK BEZOEK HET ZWEMBAD ALLEEN OF IN EEN KLEINE GROEP

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

 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. 
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Ik steek mijn spullen in een kastje. Het kan zijn dat iemand anders 
van mijn groep zijn of haar spullen in hetzelfde kastje steekt.

IK BEZOEK HET ZWEMBAD ALLEEN OF IN EEN KLEINE GROEP

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. Als ik 
het kastje weer open doe, krijg ik mijn munt terug.

De sleutel haal ik van de deur en geef ik aan een van mijn 
begeleiders. 

31

Ik ga naar het zwembad. Voor ik in het zwembad ga, sta ik onder 
de douche van het zwembad. De douches aan het begin van de 
gang gaan niet automatisch aan. Daarvoor moet ik op de knop 
drukken.



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

HET ZWEMBAD

De douches op het einde van de gang gaan automatisch aan als ik 
erdoor stap. Het kan zijn dat het licht ook aanspringt als ik erdoor 
stap. Bij dit stuk stap ik door het voetbad naar het zwembad.  

Als ik nog niet zo goed kan zwemmen doe ik zwembandjes aan. 

Ik kan deze zwembandjes nemen uit het bakje dat aan de 
linkerkant van het zwembad staat. 
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Als ik met een groep naar het zwembad ga, ga ik door de 
schuifdeur aan de rechterkant.

IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN EEN GROTE GROEP

Daar is een grote ruimte met spiegels.

33

Aan de linkerkant zijn omkleedhokjes voor groepen. Ik ga naar het 
hokje met het nummer dat mijn begeleider zegt.

Mijn begeleider doet met de sleutelkaart de deur open.



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Ik ben in het omkleedhokje. Er zullen nog andere mensen van mijn 
groep zich omkleden in dit hokje.

IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN EEN GROTE GROEP

In het omkleedhok zijn kastjes. Ik steek mijn spullen in een kastje. 
Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn of haar spullen 
in hetzelfde kastje steekt.

Als er niet genoeg plaats is in de kastjes kan ik ook mijn spullen in 
de kastjes in de gang steken.
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 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 BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

In het grote omkleedhok is ook een klein omkleedhokje. Ik spreek 
af met mijn begeleider wie dit aparte hokje mag gebruiken.

IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN EEN GROTE GROEP
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Ik ga naar het zwembad. Voor ik in het zwembad ga, sta ik onder de 
douche van het zwembad. De douches aan het begin van de gang 
gaan niet automatisch aan. Daarvoor moet ik op de knop drukken.

De douches op het einde van de gang gaan automatisch aan als ik 
erdoor stap. Het kan zijn dat het licht ook aanspringt als ik erdoor 
stap. Bij dit stuk stap ik door het voetbad naar het zwembad.  

Als ik nog niet zo goed kan zwemmen doe ik zwembandjes aan. 



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN EEN GROTE GROEP
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Ik kan deze zwembandjes nemen uit het bakje dat aan de 
linkerkant van het zwembad staat. 



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

In het zwembad is er veel te doen. Ik kan zwemmen in twee 
verschillende zwembaden en spelen in het recreatiebad.

HET ZWEMBAD

Het zwembad aan de linkerkant is het recreatiebad. Dit zwembad 
wordt ook soms het peuterbad genoemd.

In het recreatiebad 
zijn verschillende 
fonteinen en 
watergordijnen. 
Als deze niet aanstaan, 
kan ik vragen aan de 
redder om deze aan te 
zetten.

In het recreatiebad is ook een stuk waar ik kan doorkijken. 
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Hier stroomt het water over de rand van het zwembad. 

HET ZWEMBAD

Het zwembad in het midden is het wedstrijdbad. Soms kan het zijn 
dat de banen in dit zwembad omgekeerd liggen. Dat wil zeggen 
dat de banen niet van links naar rechts liggen, maar van voor naar   
achter.

Soms kan het zijn dat er banen gereserveerd zijn. Dan hangt er een 
bordje waarop staat ‘Voorbehouden’. Ik zwem niet in deze baan.

Het zwembad aan de rechterkant is het doelgroepenbad. Hier kan 
ik op sommige momenten spelen met noodles, zwemplankjes en 
zoveel meer. Op deze momenten kan ik spelen met materiaal in dit 
doelgroepenbad:
 -  Tijdens het schooljaar op woensdag, zaterdag, zondag  
 en feestdagen vanaf 12 uur to 17 uur. 
 -  Elke dag tijdens de schoolvakanties vanaf 12 uur to 17  
 uur.

38



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

Dit speelgoed kan ik 
nemen in de ruimte 
tegenover het 
wedstrijdbad. 

HET ZWEMBAD

Ik neem alleen materiaal waar ik mee zal spelen. Als ik klaar ben 
met het materiaal, leg ik het altijd terug.

Aan het wedstrijdbad en het doelgroepenbad staan duikblokken. 
Ik mag in het zwembad duiken vanop deze blokken.

Dit mag niet altijd. Als 
er kegels op de 
duikblokken staan 
of het verbodsteken 
brandt, dan mag ik 
niet duiken vanop de 
duikblokken.

39



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

De diepte van het wedstrijdbad en het doelgroepenbad kan 
veranderen. Bovenaan het zwembad kan ik zien hoe diep het 
zwembad op verschillende plaatsen is. 

HET ZWEMBAD

Als de diepte van het zwembad verandert, mag ik niet in dat deel 
zwemmen. Dan hoor ik een piepsignaal en een rood lampje 
flikkert.

40

Ook de temperatuur van de verschillende zwembaden kan 
veranderen. Op het grote scherm in het midden van het zwembad 
kan ik zien hoe warm het is in elk zwembad. In het zwembad is het 
altijd warm en vochtig.

In het zwembad kan ik veel geluiden horen. Ik hoor geluiden van 
mensen die zwemmen of spelen. Ik hoor muziek. 



IK BEZOEK HET ZWEMBAD IN DE NEKKER

HET ZWEMBAD

Soms kan ik ook het geluid horen van de fonteinen in het 
recreatiebad. Als ik niet zo goed tegen dit geluid kan, dan vraag ik 
aan de redders om de fonteinen uit te zetten.

In het zwembad zijn ook 
altijd redders en toezichters. 
De redders kan ik herkennen 
aan een rode T-shirt. 
Toezichters kan ik herkennen 
aan een gele T-shirt. 

41

Deze mensen lopen rond in het 
zwembad, zitten in het glazen hok of 
zitten op de hoge stoel. Zij letten er 
op dat alle zwemmers de afspraken 
in het zwembad opvolgen. Als ik iets 
doe dat niet mag, kan het zijn dat 
een redder of toezichter me daarover 
aanspreekt.

Soms kan het zijn dat er tussen het wedstrijdbad en het 
doelgroepenbad een zwart scherm naar beneden gedaan wordt. 
Dat is oké.



WAAR VIND IK HET TOILET?
WAAR VIND IK HET TOILET IN HET ZWEMBAD?

WAAR VIND IK HET TOILET VOOR GROEPEN IN HET ZWEMBAD?

42



WAAR VIND IK HET TOILET?

WAAR VIND IK HET TOILET IN HET ZWEMBAD?

In het zwembad zijn toiletten. Deze toiletten zijn aan de 
rechterkant van de douche als ik met mijn gezicht naar de 
omkleedhokjes kijk.

43

Als ik naar het toilet moet, kan ik hier gaan.

In de toiletten kan ik mijn handen drogen met de handblazers. Als 
ik mijn handen in de blazer steek, hoor ik een blazend geluid. Ook 
als iemand anders de handblazer gebruikt, kan ik dat geluid horen.



WAAR VIND IK HET TOILET?

In het zwembad zijn toiletten. Deze toiletten zijn aan de linkerkant 
van de douche als ik met mijn gezicht naar de omkleedhokjes kijk. 
Als ik naar het toilet moet, kan ik hier gaan.

WAAR VIND IK HET TOILET VOOR GROEPEN IN HET ZWEMBAD?

In de toiletten kan ik mijn handen drogen met de handblazers. Als 
ik mijn handen in de blazer steek, hoor ik een blazend geluid. Ook 
als iemand anders de handblazer gebruikt, kan ik dat geluid horen. 

44



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD
INDIVIDUEEL BEZOEK OF KLEINE GROEP 

GROTE GROEP

45



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

INDIVIDUEEL BEZOEK OF KLEINE GROEP

Mijn begeleiders duiden op deze picto aan wanneer ik uit het 
zwembad moet. Ik heb maximum 2 uur de tijd om terug door de 
poortjes te gaan.

In het midden van het zwembad hangt een klok. Als deze klok 
hetzelfde lijkt als de klok op deze picto, dan ga ik uit het zwembad. 

46

Ik ga naar de douches en spoel me goed af. 

Ik kan de shampoo en douchegel gebruiken.



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

INDIVIDUEEL BEZOEK OF KLEINE GROEP

Dan haal ik met mijn sleutel mijn spullen uit het kastje. Soms kan 
het zijn dat ik mijn kastje niet open krijg. Dat is oké. Dan vraag ik 
hulp aan een redder of andere medewerker van De Nekker.

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

47

Ik zoek een kleedhokje dat vrij is. 

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



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

INDIVIDUEEL BEZOEK OF KLEINE GROEP

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

Als ik dat wil kan ik mijn haar drogen met de gratis haardrogers. 
Deze haardrogers maken een blazend geluid. Ik kan de hoogte van 
de haardroger aanpassen door deze haardroger naar beneden of 
boven te schuiven.

48

Ik stap via de schuifdeur naar buiten.

Ik ben terug aan de poortjes. Ik scan mijn ticket. Soms kan het zijn 
dat mijn ticket niet werkt. Dat is oké. Dan vraag ik hulp aan de 
medewerker van De Nekker die aan het onthaal zit.



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

INDIVIDUEEL BEZOEK OF KLEINE GROEP

De poortjes gaan open. Ik stap verder.

49



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

GROTE GROEP

50

Mijn begeleiders duiden op deze picto aan wanneer ik uit het 
zwembad moet. Ik heb maximum 2 uur de tijd om terug door de 
poortjes te gaan.

In het midden van het zwembad hangt een klok. Als deze klok 
hetzelfde lijkt als de klok op deze picto, dan ga ik uit het zwembad. 

Ik ga naar de douches en spoel me goed af. 

Ik kan de shampoo en douchegel gebruiken.



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

GROTE GROEP

Mijn begeleider doet het omkleedhokje open.

Ik ga naar binnen.

51

Ik haal mijn spullen uit mijn kastje. 

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



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

GROTE GROEP

Ik heb mijn gewone kleren aan. Ik ga naar de ruimte met de 
spiegels. Daar wacht ik op mijn begeleiders. 

Als ik dat wil kan ik mijn haar drogen met de gratis haardrogers. 
Deze haardrogers maken een blazend geluid. Ik kan de hoogte van 
de haardroger aanpassen door deze haardroger naar beneden of 
boven te schuiven.

52

Ik stap via de schuifdeur naar buiten.

Ik ben terug aan de poortjes. Ik scan mijn ticket. Soms kan het 
zijn dat mijn ticket niet werkt. Dat is oké. Dan vraag ik hulp aan de 
medewerker van De Nekker die aan het onthaal zit.



EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

GROTE GROEP

De poortjes gaan open. Ik stap verder.
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IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

54



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

Ik breng een bezoek aan de binnenspeeltuin. 
Deze binnenspeeltuin noemt de Nekki. Als ik op dit plein ben, stap 
ik naar het hoofdgebouw.

Dit is de ingang van het hoofdgebouw.

55

Ik ga naar binnen via de glazen schuifdeur.

Ik ben in de inkomhal.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

Ik ga met de trap naar boven.

Aan de rechterkant is de ingang van de Nekki.

56

Deze schuifdeur is de ingang van de Nekki.

Om de deur open te doen, moet ik op de gele knop aan de 
rechterkant van de deur drukken.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

Ik ga eerst naar de kassa. Mijn begeleiders kopen een ticket voor 
mij om te spelen. Als ik aan de ingang van het domein moest 
betalen, dan heb ik al een ticket. Ik toon dit ticket aan de kassa.

Ik krijg een bandje om rond mijn pols te doen. 

57

Als ik dat niet goed zelf kan doen, kan ik hulp vragen aan mijn 
begeleiders. De kleur van dit bandje kan anders zijn dan de kleur 
op de foto. Dat is oké.

Als ik een bandje heb, mag ik gaan spelen. Ik doe eerst mijn 
schoenen uit.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

Mijn schoenen zet ik in de kast. 

Deze kast is om de hoek aan de rechterkant.

58

Ik moet kousen aan hebben om te spelen in de Nekki. Als ik geen 
kousen mee heb, kan ik propere kousen lenen in de Nekki.

In de schoenenkast staan twee emmers: een emmer met propere 
sokjes en een emmer met vuile sokjes. Ik neem een paar sokken 
uit de propere emmer en doe deze aan.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

Nu kan ik spelen in het speelhuis. 

De ingang van dit speelhuis is achter de kassa. 

59

Hier kan ik veel spelen. Er 
zijn netten om over te 
klimmen, een ballenbad, 
een glijbaan, dingen om 
over te klauteren en zoveel 
meer. 



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

Als ik van de glijbaan ga, dan ga ik liggen en kruis ik mijn armen.

Soms zijn er ballen uit het ballenbad. Dat is oké. 

60

Er zijn drie verschillende zones in de Nekki. 
Funhouse Nekki is voor kinderen van 3 tot 
6 jaar. Nekki Funhouse is voor kinderen van 
6 tot 12 jaar. De Nekki Pamperzone is voor 
kinderen tot 3 jaar. Kinderen ouder dan 12 
jaar en volwassenen mogen dus niet spelen 
in het speelhuis.

Mijn begeleiders mogen niet in het speelhuis. Ze kunnen wel aan 
de kant in het speelhuis kijken. Via de trap aan de linkerkant van 
de kassa kunnen mijn begeleiders naar beneden gaan.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

Beneden kunnen ze zien wat er in het speelhuis gebeurd.

Als ik beneden ben, kan ik aan de rechterkant van het speelhuis 
naar buiten kijken. Hier is veel licht.

61

In  de Nekki kan er soms veel lawaai zijn als er veel kinderen aan 
het spelen zijn. Ik hoor ook muziek. 

In sommige delen van 
het speelhuis is het 
donker.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

In deze zaal is ook een kindertoilet. Het kindertoilet is tegenover 
de kassa.

Dit zijn de toiletten.

62

Als ik naar het toilet geweest ben, was ik altijd mijn handen.

Naast het speelhuis staan tafels. Daar kunnen mijn begeleiders 
zitten als ik aan het spelen ben. Ik kan ook aan de tafel gaan zitten 
om even uit te rusten. Hier kunnen we iets drinken of eten uit de 
cafetaria. Dan moeten we het zelf wel gaan halen.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

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

Aan de kassa hangt een klok. Als deze klok hetzelfde lijkt als de 
klok op deze picto, dan ga ik uit het speelhuis. 

63

Ik haal mijn schoenen uit de kast.

Ik doe mijn schoenen terug aan.



MIJN BEZOEK AAN DE NEKKER

IK BEZOEK DE BINNENSPEELTUIN DE NEKKI

We gaan terug naar buiten. Om naar buiten te gaan moet ik de 
schuifdeur weer opendoen met de drukknop. Deze knop hangt 
hoog op de muur. Als ik er niet aan kan, vraag ik hulp aan een 
begeleider.

Ik druk op de knop. De schuifdeur gaat open. Ik stap naar buiten.

64



IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER
IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER MET ZWEMVIJVERS (GROENE VLAG)

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER MET ZWEMVIJVERS (RODE VLAG)

65



IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

In het Provinciaal Domein De Nekker 
is er veel te zien en te doen. Ik kan 
skaten in het skatepark met 
materiaal dat ik zelf meebreng, 
zwemmen in de zwemvijver als de 
groene vlag uithangt, klimmen op het 
avonturenparcours en zoveel meer. 
Hieronder worden enkele activiteiten 
overlopen.

HET IS GROENE VLAG

Op de plattegrond kan je zien waar 
deze activiteiten liggen.

66



Ik ben door de ingangspoort. Ik stap verder richting het 
hoofdgebouw.

67

Ik stap verder onder het hoofdgebouw. Soms kan het zijn dat de 
vlag op de foto niet uithangt. Dat is oké. 

Vanaf hier kan ik naar de verschillende buitenactiviteiten in De 
Nekker.

Om de weg te vinden naar de activiteiten kan ik de pijlen volgen.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

Er zijn 3 grote speelpleinen in De Nekker. Dit is het eerste 
speelplein. Deze speeltuin ligt in een zandbak.

HET IS GROENE VLAG

68

Op dit speelplein kunnen kinderen vanaf 1 tot 8 jaar spelen. Soms 
kan het zijn dat oudere kinderen ook spelen op dit speelplein. Dat 
is oké.

Dit is het tweede speelplein.

Op dit speelplein kunnen kinderen vanaf 3 tot 8 jaar spelen. Soms 
kan het zijn dat oudere kinderen ook spelen op dit speelplein. Dat 
is oké.



Dit is het derde speelplein. Deze speeltuin ligt in een zandbak.

69

Op dit speelplein kunnen kinderen vanaf 6 tot 12 jaar spelen. 
Soms kan het zijn dat jongere of oudere kinderen ook spelen op 
dit speelplein. Dat is oké. 

In De Nekker is een ligweide. Deze ligweide is eerder aan de 
linkerkant van het domein. Op deze ligweide mag ik niet luisteren 
naar luide muziek. Ik mag ook niet spelen met een bal.

Dit is de ligweide.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



Aan de ligweide is ook een strandzone met zwemvijver.

70

Ik mag ook liggen op het strand. Als het warm weer is, kan het zijn 
dat het druk is op het strand. Dan moet ik een andere plek vinden 
om te liggen. 

Als de groene vlag aan de reddershut uithangt, mag ik in het 
water. Deze vlag staat aan de rechterkant van de grote zwemvijver 
en op het strand van de kleine zwemvijver. 
 

Ik doe mijn best om niet voorbij de boeien te zwemmen.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



Ik mag niet duiken in de zwemvijver.

71

Als het mooi weer is, zijn er redders bij deze strandzone. Meestal 
zitten de redders in deze witten stoelen. Als ik verdwaald ben, kan 
ik naar de redders gaan. Zij zullen me helpen om mijn begeleiders 
terug te vinden. Zij letten er ook op dat alle bezoekers de 
afspraken opvolgen. Als ik iets doe dat niet mag, kan het zijn dat 
een redder of toezichter me daarover aanspreekt.

Soms kan het zijn dat er iets wordt omgeroepen. Dan hoor ik een 
waarschuwingssignaal met daarna een belangrijke boodschap. Ik 
luister goed naar deze boodschap.

Aan de ligweide zijn enkele gebouwen. In deze gebouwen kan ik 
me omkleden als ik dat wil.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



Ik kies een hokje waarvan de deur openstaat. Als de deur dicht is, 
dan is dat hoekje bezet door iemand anders.

72

Ik doe de deur dicht als ik in het omkleedhokje zit. Ik kan het 
omkleedhokje niet op slot doen.

Bij de ligweide is een toilettencomplex. Als ik naar het toilet moet, 
kan ik daar gaan. Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik naar het 
toilet mag.
Soms kan het zijn dat deze toiletten gesloten zijn. Dan ga ik naar 
het toilet in het hoofdgebouw. Ik kan hierover lezen op pagina 85. 

Als mijn voeten vuil zijn, kan ik ze ook wassen aan de kraantjes bij 
dit toilettencomplex. Ik kan er ook andere dingen onder afspoelen.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



Ik hou mijn voeten onder de kraantjes.

73

Ik druk op de knop. Er komt water uit de kraan.

Op de rechterkant van het domein is nog een kleine zandstrook. 
In dit water mag ik niet spelen.

Dit deel van de vijver is bedoeld voor vlotten, surfen en zoveel 
meer. Voor deze activiteiten moet ik betalen. Deze activiteiten 
kunnen enkel als groep gereserveerd worden.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



Op het domein is ook een speelvijver. 

74

Hier zijn glijbanen, een touwenparcours en zoveel meer. Ik mag in 
de speelvijver spelen als de groene vlag uithangt.

Op het domein is een hoog avonturenparcours. 
Dit avonturenparcours kan ik enkel doen onder begeleiding van 
medewerkers van De Nekker. Hiervoor moet ik betalen. 
Deze activiteit kan enkel in groep gereserveerd worden. Via deze 
link kan ik meer informatie vinden over dit hoge 
avonturenparcours: 
https://www.denekker.be/sport1/touwenparcours-met-begelei-
ding.html

Op het domein is ook een laag avonturenparcours. Dit mag ik doen 
zonder begeleiding van een medewerker van De Nekker. Ik moet 
niet betalen om dit avonturenparcours te doen. 

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



Dit avonturenparcours is voor kinderen en jongeren van 8 tot 16 
jaar.

75

Dit is de start van het lage avonturenparcours.

Naast het lage avonturenparcours is ook een skatepark. Als ik wil 
skaten in het skatepark dan breng ik mijn eigen materiaal mee. 

Als ik met een BMX wil fietsen in het skatepark vraag ik eerst 
toestemming aan de receptie. 

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS GROENE VLAG



IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG

76

In het Provinciaal Domein De Nekker 
is er veel te zien en te doen. Ik kan 
skaten in het skatepark met materiaal 
dat ik zelf meebreng, klimmen op het 
avonturenparcours en zoveel meer. 
Hieronder worden enkele activiteiten 
overlopen.

Op de plattegrond kan je zien waar 
deze activiteiten liggen.



Ik ben door de ingangspoort. Ik stap verder richting het 
hoofdgebouw.

77

Ik stap verder onder het hoofdgebouw. Soms kan het zijn dat de 
vlag op de foto niet uithangt. Dat is oké. 

Vanaf hier kan ik naar de verschillende buitenactiviteiten in De 
Nekker.

Om de weg te vinden naar de activiteiten kan ik de pijlen volgen.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG



Er zijn 3 grote speelpleinen in De Nekker. 
Dit is het eerste speelplein. Deze speeltuin ligt in een zandbak.

HET IS RODE VLAG

78

Op dit speelplein kunnen kinderen vanaf 1 tot 8 jaar spelen. Soms 
kan het zijn dat oudere kinderen ook spelen op dit speelplein. Dat 
is oké.

Dit is het tweede speelplein.

Op dit speelplein kunnen kinderen vanaf 3 tot 8 jaar spelen. Soms 
kan het zijn dat oudere kinderen ook spelen op dit speelplein. Dat 
is oké.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER



Dit is het derde speelplein. Deze speeltuin ligt in een zandbak.

79

Op dit speelplein kunnen kinderen vanaf 6 tot 12 jaar spelen. 
Soms kan het zijn dat jongere of oudere kinderen ook spelen op 
dit speelplein. Dat is oké. 

In De Nekker is een ligweide. Deze ligweide is eerder aan de 
linkerkant van het domein. Op deze ligweide mag ik niet luisteren 
naar luide muziek. Ik mag ook niet spelen met een bal.

Dit is de ligweide.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG



Aan de ligweide is ook een strandzone met zwemvijver.

80

Ik mag ook liggen op het strand. Als het warm weer is, kan het zijn 
dat het druk is op het strand. Dan moet ik een andere plek vinden 
om te liggen. 

De rode vlag hangt uit. Dat wil zeggen dat ik niet in de zwemvijver 
mag zwemmen. Dat is oké. Als ik een andere keer terugkom naar 
De Nekker kan ik misschien wel in de zwemvijver zwemmen. Deze 
vlag staat aan de rechterkant van de grote zwemvijver en op het 
strand van de kleine zwemvijver.

Als het slecht weer is, zijn er geen redders aanwezig op de 
strandzone. 

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG



Soms kan het zijn dat er iets wordt omgeroepen. Dan hoor ik een 
waarschuwingssignaal met daarna een belangrijke boodschap. Ik 
luister goed naar deze boodschap.

81

Aan de ligweide zijn enkele gebouwen. In deze gebouwen kan ik 
me omkleden als ik dat wil.

Ik kies een hokje waarvan de deur openstaat. Als de deur dicht is, 
dan is dat hoekje bezet door iemand anders.

Ik doe de deur dicht als ik in het omkleedhokje zit.
 Ik kan het omkleedhokje niet op slot doen.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG



Bij de ligweide is een toilettencomplex. Dit toilettencomplex is 
gesloten als het rode vlag is. Dan ga ik naar het toilet in het 
hoofdgebouw. Ik kan hierover meer lezen op pagina 85. 

82

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG

Op de rechterkant van het domein is nog een kleine zandstrook.
 In dit water mag ik niet spelen.

Dit deel van de vijver is bedoeld voor vlotten, surfen en zoveel 
meer. Voor deze activiteiten moet ik betalen. Deze activiteiten 
kunnen enkel als groep gereserveerd worden.

Op het domein is ook een speelvijver. 



83

Hier zijn glijbanen, een touwenparcours en zoveel meer. 

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG

Het is rode vlag. Ik mag niet in de speelvijver spelen. Dat is oké. 
Als ik een andere keer terugkom naar De Nekker kan het zijn dat ik 
wel in de speelvijver mag spelen. 

Op het domein is een hoog avonturenparcours. 
Dit avonturenparcours kan ik enkel doen onder begeleiding van 
medewerkers van De Nekker. Hiervoor moet ik betalen. 
Deze activiteit kan enkel in groep gereserveerd worden. Via deze 
link kan ik meer informatie vinden over dit hoge 
avonturenparcours: 
https://www.denekker.be/sport1/touwenparcours-met-begelei-
ding.html

Op het domein is ook een laag avonturenparcours. Dit mag ik doen 
zonder begeleiding van een medewerker van De Nekker. Ik moet 
niet betalen om dit avonturenparcours te doen. 
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Dit avonturenparcours is voor kinderen en jongeren van 8 tot 16 
jaar.

Dit is de start van het lage avonturenparcours.

IK BEZOEK HET PROVINCIAAL DOMEIN DE NEKKER

HET IS RODE VLAG

Naast het lage avonturenparcours is ook een skatepark. Als ik wil 
skaten in het skatepark dan breng ik mijn eigen materiaal mee. 

Als ik met een BMX wil fietsen in het skatepark vraag ik eerst 
toestemming aan de receptie. 



In De Nekker zijn verschillende toiletten. 
Deze toiletten worden op de plattegrond 
hierboven in het blauw aangeduid. 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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Dit is het gebouw bij de ligweide waar de toiletten zijn. 
Deze toiletten zijn enkel open als het groene vlag is en als er veel 
volk is. 

In het hoofdgebouw zijn ook toiletten op verschillende plaatsen. 
Ik volg de pijlen naar het toilet op de benedenverdieping.

Op het einde van de 
gang zijn de toiletten.

WAAR VIND IK HET TOILET?

HET TOILET



In de toiletten kan ik mijn handen drogen met de handblazers. Als 
ik mijn handen in de blazer steek, hoor ik een blazend geluid. Ook 
als iemand anders de handblazer gebruikt, kan ik dat geluid horen.
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Ook op de eerste verdieping zijn toiletten. Er zijn toiletten aan de 
linkerkant.

Er zijn toiletten aan de rechterkant bij de cafetaria.

HET TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?



DE SPEELGOED- EN SNOEPMACHINES
IK MAG IETS KOPEN IN DE SPEELGOED- EN SNOEPMACHINES

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SPEELGOED- EN SNOEPMACHINES
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In het hoofdgebouw van De Nekker staan verschillende speelgoed- 
en snoepmachines. Aan deze machines mag ik iets kopen op het 
einde van mijn bezoek. 
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DE SPEELGOED- EN SNOEPMACHINES

IK MAG IETS KOPEN IN DE SPEELGOED- EN SNOEPMACHINES



In het hoofdgebouw van De Nekker staan verschillende speelgoed- 
en snoepmachines. Ik zal niets kopen tijdens mijn bezoek.
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DE SPEELGOED- EN SNOEPMACHINES

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SPEELGOED- EN SNOEPMACHINES



DE EETMOGELIJKHEDEN
IK ZAL IETS DRINKEN OF ETEN IN DE CAFETARIA

IK ZAL NIETS DRINKEN OF ETEN IN DE CAFETARIA

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN AAN DE FRITUUR

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN AAN DE FRITUUR

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN AAN DE KIOSK 

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN AAN DE KIOSK
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DE EETMOGELIJKHEDEN

Bij De Nekker is een cafetaria. Deze cafetaria is in het 
hoofdgebouw op de eerste verdieping. Ik zal iets eten of drinken 
in de cafetaria.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA
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Ik bestel mijn eten of drinken aan de toog. Soms kan het zijn dat ik 
in de rij moet aanschuiven

Ik krijg een bakje om mee te nemen naar mijn tafel. Daarna kies ik 
een plaats om te gaan zitten.

Als het mooi weer is, kan ik ook op het terras zitten.



DE EETMOGELIJKHEDEN

Dan bestel ik mijn eten of drinken ook aan de toog.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA
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Mijn bakje trilt. Ik zie rode lichtjes. Dat wil zeggen dat mijn eten 
klaar is. Ik ga naar het einde van de toog. Daar geef ik mijn bakje 
af. Ik krijg mijn eten. 

Als ik klaar ben met eten ruim ik op. Ik breng mijn afval naar 
binnen. Ik zet het op de afruimtafels.

Ik ga naar binnen via de trap.



DE EETMOGELIJKHEDEN

Bij De Nekker is een cafetaria. Ik zal niets eten of drinken in de 
cafetaria.

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

93



DE EETMOGELIJKHEDEN

Bij De Nekker is een frituur aan de ligweide. Deze frituur is open 
op drukke dagen. Ik zal iets bestellen om te eten of drinken aan 
de frituur.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN AAN DE FRITUUR
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De rolluiken zijn open. Ik kan iets bestellen aan de frituur.

Soms kan het zijn dat ik in de rij moet aanschuiven. Dat is oké. Ik 
doe mijn best om geduldig te zijn.

Ik mag mijn eten 
opeten op de ligweide 
of aan de 
picknicktafels.



DE EETMOGELIJKHEDEN

Bij De Nekker is een frituur. Ik zal niets bestellen om te eten of 
drinken aan de frituur.

IK ZAL NIET DRINKEN OF ETEN AAN DE FRITUUR
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DE EETMOGELIJKHEDEN

Bij De Nekker is een kiosk aan de strandzone van de kleine vijver. 
Deze kiosk is open op drukke dagen. Ik zal iets bestellen om te 
eten of drinken aan de kiosk.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN AAN DE KIOSK
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De rolluiken zijn open. Ik kan iets bestellen aan de kiosk.

Ik mag mijn eten opeten op de strandzone.



DE EETMOGELIJKHEDEN

IK ZAL NIET DRINKEN OF ETEN AAN DE KIOSK
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Bij De Nekker is een kiosk aan de strandzone van de kleine vijver. 
Ik zal niets bestellen om te eten of drinken aan de kiosk.



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan De Nekker is gedaan. Ik ga terug naar het 
hoofdgebouw.

EINDE

Ik stap naar de uitgang. 

Daar zijn twee draaihekken. Ik ga door het draaihek waarboven 
‘UITGANG’ staat.

Ik duw tegen de draaihek. Na mijn bezoek aan De Nekker ga ik 

naar …………………………………………………………………………. (activiteit). 
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA TE VOET EN MET DE TREIN

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET TE VOET EN 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. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer …………… 

(busnummer). Het is ongeveer ……… minuten wandelen.  

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

Ik stap af aan het station van ………………………………………………………

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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



DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Mechelen-Nekkerspoel. 
Het is ongeveer 20 minuten wandelen.  

IK GA TE VOET EN MET DE TREIN

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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

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

IK GA MET DE AUTO
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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 De Nekker naar de bushalte van de bus met nummer 

…………….. Het is ongeveer ……….. minuten stappen.

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

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

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………
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DE TERUGWEG

Ik ga naar de fietsenstalling.

IK GA MET DE FIETS

Als er een bewaker is in de fietsenstalling toon ik mijn nummertje 
aan de bewaker. Als er geen bewaker is, ga ik gewoon naar mijn 
fiets.
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Ik zoek mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot open. Ik ga met de fiets 

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



DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET
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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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