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B&B ALEGRÍA



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om in B&B Alegría te overnachten. In samenwerking met Provincie Antwerpen stelde 

Toerisme voor Autisme een stappenplan op om dit verblijf 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 de accommodatie te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Daarnaast 

zijn er ook verschillende overnachtingsmogelijkheden. 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 

of online zal raadplegen. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je in de volgende fase niets mist. 

Vervolgens kan je de pagina’s die je in de vorige stap selecteerde afdrukken als je dat wil. Dit hoeft niet. Je kan het 

stappenplan ook online doornemen. Je drukt eventueel 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 zal verblijven in de accommodatie 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 verblijf 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 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 

verblijf. Dit is echter geen vereiste om je verblijf te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid. Toerisme voor Autisme, Toerisme Provincie Antwerpen en B&B Alegría 

wensen je alvast een fijne overnachting! Mocht je achteraf feedback hebben over je overnachting 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 op vakantie naar Mechelen. Ik verblijf in B&B Alegría. Dit is een B&B in Mechelen. Veel mensen 

vinden een verblijf in deze B&B leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in deze B&B. Ik bekijk 

deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

INFORMATIE

Ik ga op vakantie naar Mechelen. Dit is een stad in de provincie Antwerpen. Mechelen is op de kaart 

aangeduid met de rode pin. 

Ik vertrek op vakantie op ……………………………………………………………………………………………………(datum).

Ik keer terug van vakantie op……………………………………………………………………………………………… (datum).

Tijdens mijn vakantie verblijf ik in B&B Alegría. Ik zal ……….. keer slapen in deze B&B. 

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

B&B Alegría.
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Voor ik vertrek naar B&B Alegría zal ik minstens 1 mail ontvangen. Deze mail 
krijg ik kort nadat ik mijn verblijf geboekt heb. In deze mail staat meer 
informatie over mijn aankomst, afspraken en dergelijke meer. 
Er wordt ook gevraagd om een mail te sturen naar B&B Alegría met het uur 
waarop ik ongeveer zal aankomen. Zo kan de eigenaar van B&B Alegría hier 
rekening mee houden.

Lakens en handdoeken zijn aanwezig in B&B 
Alegría. Ik hoef dus zelf geen lakens en 
handdoeken mee te nemen.

VOOR MIJN VERTREK
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Er is ook gratis wifi aanwezig in B&B Alegría. 



VERTREKUUR EN REISTIJD

Ik kan inchecken in B&B Alegría vanaf 14 uur.
Ik kan ook later inchecken als ik dat wil.
Als ik vroeger ben, zal ik nog even moeten wachten. Ik doe mijn best om 
geduldig te wachten.

Als ik dit op voorhand afspreek, mag ik ook al voor 14 uur naar de B&B komen. 
Dan kan het echter zijn dat mijn kamer nog niet klaar zal zijn. Ik mag dan wel al 
mijn bagage achterlaten in de B&B.

Het is tijd om te vertrekken naar B&B Alegría. 

Ik doe mijn best om te vertrekken om …….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem.

IK VERTREK NAAR B&B ALEGRÍA
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De route naar B&B Alegría 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 B&B ALEGRÍA?
IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET

7



HOE GA IK NAAR B&B ALEGRÍA?

Ik ga met de trein naar B&B Alegría. 

Ik kan mijn treinrit opzoeken op deze website: www.nmbs.be.

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

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. 

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

of in de stations 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 Mechelen. 

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Als ik van de trein ben gestapt, moet ik nog ongeveer 15 minuten 
stappen naar B&B Alegría.
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Ik kom aan bij B&B Alegría.

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET
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HOE GA IK NAAR B&B ALEGRÍA?



Ik ga met de auto naar B&B Alegría. Ik ga niet met de auto op de 
foto, maar met onze eigen auto. 

IK GA MET DE AUTO

Ik kom aan bij B&B Alegría.
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HOE GA IK NAAR B&B ALEGRÍA?

Ik parkeer de auto op de oprit 
van de B&B. Voor de garage kan 1 
auto staan. Op de stenen kunnen 
2 auto’s achter elkaar staan.



Ik ga met de bus naar B&B Alegría. 

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

Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik nog …………….. 
minuten stappen tot B&B Alegría. 
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HOE GA IK NAAR B&B ALEGRÍA?

Ik kom aan bij B&B Alegría.



Ik ga met de fiets naar B&B Alegría.

IK GA MET DE FIETS
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HOE GA IK NAAR B&B ALEGRÍA?

Ik kom aan bij B&B Alegría.

Ik zet mijn fiets aan de garagepoort. Ik doe mijn fiets op slot.



Ik ga te voet naar B&B Alegría.

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR B&B ALEGRÍA?

Ik kom aan bij B&B Alegría.



Ik kom aan bij B&B Alegría.

AANKOMST

Ik ga langs de houten wand naar de voordeur.

Links van de voordeur is een bel.

Ik bel aan. Ik hoor een automatische stem. Hierop moet ik niet 
reageren. De stem zegt: ‘Het nummer is gekozen, een ogenblik 
geduld.’
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IK KOM AAN BIJ B&B ALEGRÍA: WAT NU?



Ik wacht geduldig tot Veerle komt. Zij is de eigenares van B&B 
Alegría.

Dit is Veerle. Zij zal er bijna altijd zijn om mij te verwelkomen. 
Soms kan het zijn dat Veerle niet thuis is. Dat is oké. Zij zal mij 
later komen begroeten.

Als Veerle er niet is, doet zij de deur vanop afstand open nadat ik 
heb aangebeld.
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AANKOMST

Ik ga naar binnen in de inkomhal.

IK KOM AAN BIJ B&B ALEGRÍA: WAT NU?



IK KOM AAN BIJ B&B ALEGRÍA: WAT NU?

Ik begroet Veerle. Ik zeg mijn naam en waarom ik hier ben. 

AANKOMST

Veerle geeft me uitleg over de B&B. Ze geeft me een rondleiding in 
de B&B. Ze toont me de ontbijtruimte en mijn kamer. Als het nog 
niet donker is, toont ze me ook de tuin.
Op het einde van de rondleiding vraagt ze het uur waarop ik graag 
zou ontbijten.

Als ik iets niet begrijp, kan ik altijd vragen om meer uitleg.

Ik krijg een sleutel voor mijn kamer. Deze sleutel hou ik goed bij. 
Aan de sleutelbos hangt ook een sleutel voor de voordeur en 
garagepoort.
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IK KOM AAN BIJ B&B ALEGRÍA: WAT NU?

Veerle toont me waar mijn kamer is. Dan neem ik afscheid van 
Veerle. 

AANKOMST

17



MIJN VERBLIJF
KAMER - FLOR DE ALEGRÍA

KAMER – PASSIFLORA

DE ONTBIJTRUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

HET GEMEENSCHAPPELIJK TOILET

IK GA WEG UIT B&B ALEGRÍA

DE GARAGEPOORT

DE TUIN
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MIJN VERBLIJF

Ik zal slapen in de kamer ‘Flor de Alegría’. Ik slaap in deze kamer 

met  ……………………………………………………………………………………………

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

KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

De kamer is op de eerste verdieping. Ik ga met de trap in de 
inkomhal naar boven.

Ik ben boven. Daar zijn twee deuren. Mijn kamer is aan de 
linkerkant. 

Naast de deur hangt een bordje waarop staat ‘Flor de Alegría’.
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Ik kan mijn kamerdeur opendoen met de sleutel die ik van Veerle 
kreeg.

Ik ga naar binnen.

In mijn kamer staat een tweepersoonsbed.
Als ik dat wil, kan ik ook vragen aan Veerle om het 
tweepersoonsbed op te splitsen in 2 aparte bedden. Dan betaal 
ik 15 euro extra. Als ik dat wil, laat ik dit op voorhand weten aan 
Veerle.

Het hoofdeinde van het bed staat onder een schuine muur. Als ik 
dus opsta, let ik op dat ik mijn hoofd niet stoot.
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KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

MIJN VERBLIJF



Op het bed ligt een koek als welkomstcadeau. Deze koek mag ik 
opeten. Het kan zijn dat de koek anders is dan op de foto. Dat is 
oké.

Op het bed liggen ook 2 handdoeken per persoon. Dit zijn een 
kleine handdoek en een grote handdoek. Deze handdoeken mag 
ik gebruiken tijdens mijn verblijf.

Naast het bed staan 2 nachtkastjes met een nachtlamp op.
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KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

MIJN VERBLIJF

In de kamer staat een tafeltje met waterkoker, tassen en 
glazen. Deze mag ik gratis gebruiken tijdens mijn verblijf.



Tegenover het bed is een televisie en zetel.
Dit is een digitale televisie met twee afstandsbedieningen. De ene 
afstandsbediening is voor de televisie, de andere is voor de 
digibox. 
Als de televisie niet meteen werkt, moet ik op de
afstandsbediening van de televisie drukken op ‘Source’. Daarna 
druk ik 1 keer op het pijltje naar links. Dan druk ik op oké. Vanaf 
dan kan ik alles met de digitale afstandsbediening kunnen doen.

Achter de televisie staat een kleine tafel.

Op de tafel ligt een infomap.
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KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

MIJN VERBLIJF

In deze map kan ik meer informatie lezen over de B&B.



Dit is de andere kant van de slaapkamer.

In deze kamer staat een kast.

In deze kast kan ik mijn kleren opbergen als ik dat wil.
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KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

MIJN VERBLIJF

In de kamer zijn 2 ramen. Dit is het eerste raam. Via dit raam kan 
ik naar de tuin kijken. 



Om de kamer te verduisteren is er een gordijn. Achter het gordijn 
is een ronde knop. Als ik aan deze knop draai, gaat een rolluik naar 
beneden.
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KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

MIJN VERBLIJF

In de badkamer is een tweede raam. Dit is een klein raam. 
Daarvoor hangt een veluxgordijn. Dit gordijn laat nog een klein 
beetje licht door. 
Hierdoor zal het nooit volledig donker zijn in de kamer.

In de kamer is airco. In de zomer komt hier koude lucht uit. In de 
winter komt hier warme lucht uit. De airco maakt een blazend 
geluid als ik deze aanleg.

De airco kan ik bedienen met een afstandsbediening.



Om de afstandsbediening te gebruiken richt ik deze naar de airco.

De vloer in deze kamer is laminaat.
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KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

MIJN VERBLIJF

De muur in deze kamer is geschilderd in een wit en roze/bruine 
kleur.

Achter de televisiemuur is de badkamer. Deze badkamer is in 
dezelfde kamer, maar wordt gescheiden door een muur.



MIJN VERBLIJF

KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

Dit is de badkamer. In de badkamer is een toilet, lavabo en bad. 

Dit is de lavabo.
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In deze B&B zijn verschillende zeepjes aanwezig zoals douchegel, 
shampoo, handzeep… Deze mag ik gebruiken tijdens mijn bezoek.

Hier liggen enkele washandjes. Deze mag ik gratis gebruiken 
tijdens mijn verblijf.



In de lades van de lavabokast zit extra toiletpapier.
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MIJN VERBLIJF

KAMER – FLOR DE ALEGRÍA

In de andere lade zit een haardroger en deurhanger.

Deze deurhanger heeft twee kanten. De ene kant is rood. Ik kan de 
hanger met deze kant naar voren aan mijn kamerdeur hangen. Zo 
weet Veerle dat ik niet wil dat ze mijn kamer komt kuisen. 

Ik kan de hanger ook met de groene kant naar voren aan mijn 
kamerdeur hangen. Zo weet Veerle dat ik graag wil dat ze mijn 
kamer komt kuisen.



Op het bad ligt een voetmat. Deze voetmat kan ik verleggen op de 
vloer voor de lavabo en het bad.

Als ik het licht in het toilet of de badkamer aan doe, gaat de 
ventilator aan. Ik hoor een blazend geluid.

De muur in het bad bestaat uit bruine tegels.
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MIJN VERBLIJF

KAMER – FLOR DE ALEGRÍA



Ik zal slapen in de kamer ‘Passiflora’. Ik slaap in deze kamer met  

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

……………………………………………………………………………………………………

De kamer is op de eerste verdieping. Ik ga met de trap in de 
inkomhal naar boven.
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KAMER – PASSIFLORA

MIJN VERBLIJF

Ik ben boven. Daar zijn twee deuren. De deur tegenover mij is de 
deur van mijn kamer. 

Naast de deur hangt een bordje waarop staat ‘Passiflora’.



Ik kan mijn kamerdeur opendoen met de sleutel die ik van Veerle 
kreeg.

Ik ga naar binnen.

In mijn kamer staat een tweepersoonsbed.
Als ik dat wil, kan ik ook vragen aan Veerle om het 
tweepersoonsbed op te splitsen in 2 aparte bedden. Dan betaal 
ik 15 euro extra. Als ik dat wil, laat ik dit op voorhand weten aan 
Veerle.

Het hoofdeinde van het bed staat onder een schuine muur. Als ik 
dus opsta, let ik op dat ik mijn hoofd niet stoot.
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KAMER – PASSIFLORA

MIJN VERBLIJF



Op het bed ligt een koek als welkomstcadeau. Deze koek mag ik 
opeten. Het kan zijn dat de koek anders is dan op de foto. Dat is 
oké.

Op het bed liggen ook 2 handdoeken per persoon. Dit zijn een 
kleine handdoek en een grote handdoek. Deze handdoeken mag 
ik gebruiken tijdens mijn verblijf.

Naast het bed staat een zetel. 
Naast het bed staan 2 
nachtkastjes met een nachtlamp 
op.
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KAMER – PASSIFLORA

MIJN VERBLIJF

Daarnaast staat een set om tafel met waterkoker, tassen en 
glazen. Deze mag ik gratis gebruiken tijdens mijn verblijf.



Tegenover het bed is een televisie en zetel.
Dit is een digitale televisie met twee afstandsbedieningen. De ene 
afstandsbediening is voor de televisie, de andere is voor de 
digibox. 
Als de televisie niet meteen werkt, moet ik op de
afstandsbediening van de televisie drukken op ‘Source’. Daarna 
druk ik 1 keer op het pijltje naar links. Dan druk ik op oké. Vanaf 
dan kan ik alles met de digitale afstandsbediening kunnen doen.

Aan het raam van de slaapkamer staat een tafel met 2 stoelen.

Op de tafel ligt een infomap.
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KAMER – PASSIFLORA

MIJN VERBLIJF

In deze map kan ik meer informatie lezen over de B&B.



Dit is de andere kant van de slaapkamer.

In de muur zit een kast. De kast heeft drie deuren. De deur aan de 
linkerkant is op slot. Daar zit het kuismateriaal in.

In deze kast kan ik mijn kleren opbergen als ik dat wil.
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KAMER – PASSIFLORA

MIJN VERBLIJF

In de kamer zijn 2 ramen. Dit is het eerste raam. Via dit raam kan 
ik naar de straat kijken. ’s Nachts rijden hier heel weinig auto’s. 
Hierdoor zal ik weinig last hebben van straatlawaai.



Om de kamer te verduisteren is er een rolgordijn. Ik kan het 
rolgordijn naar beneden trekken met het koord.

Er is ook een tweede gewone gordijn. Dat schuif ik over het
rolgordijn. De gordijnen laten bijna geen licht door. Daarom zal 
het bijna volledig donker zijn in de kamer.
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KAMER – PASSIFLORA

MIJN VERBLIJF

Naast het bed is een klein raam. Daarvoor hangt een gordijn. 

In de kamer is airco. In de zomer komt hier koude lucht uit. In de 
winter komt hier warme lucht uit. De airco maakt een blazend ge-
luid als ik deze aanleg.



De airco kan ik bedienen met een afstandsbediening.

Om de afstandsbediening te gebruiken richt ik deze naar de airco.

De vloer in deze kamer is laminaat.
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KAMER – PASSIFLORA

MIJN VERBLIJF

De muur in deze kamer is geschilderd in een lichtpaarse kleur.



MIJN VERBLIJF

Achter de televisiemuur is de badkamer. Deze badkamer is in 
dezelfde kamer, maar wordt gescheiden door een muur.

KAMER – PASSIFLORA

De doorgang naar de badkamer is aan de linkerkant van de muur. 
Tegenover deze doorgang is een kleine kamer.

In deze kamer is een toilet.
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Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo en douche.



Dit is de lavabo.

In deze B&B zijn verschillende zeepjes aanwezig zoals douchegel, 
shampoo, handzeep… Deze mag ik gebruiken tijdens mijn bezoek.

Hier liggen enkele washandjes. Deze mag ik gratis gebruiken 
tijdens mijn verblijf.

In de lades van de lavabokast zit extra toiletpapier.
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MIJN VERBLIJF

KAMER – PASSIFLORA



In de andere lade zit een haardroger en deurhanger.

Deze deurhanger heeft twee kanten. De ene kant is rood. Ik kan de 
hanger met deze kant naar voren aan mijn kamerdeur hangen. Zo 
weet Veerle dat ik niet wil dat ze mijn kamer komt kuisen. 

Ik kan de hanger ook met de groene kant naar voren aan mijn 
kamerdeur hangen. Zo weet Veerle dat ik graag wil dat ze mijn 
kamer komt kuisen.

In de douche is een regendouche. Er is ook een losse douchekop 
die ik kan vastnemen.
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MIJN VERBLIJF

KAMER – PASSIFLORA



In de douche ligt een voetmat.

Deze voetmat kan ik verleggen op de vloer voor de lavabo en 
douche.

Als ik het licht in het toilet of de badkamer aan doe, gaat de 
ventilator aan. Ik hoor een blazend geluid.

De muur in de badkamer bestaat uit zwarte tegels.
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MIJN VERBLIJF

KAMER – PASSIFLORA



De ontbijtruimte van B&B Alegría is op de benedenverdieping. Dit 
is de kamer aan de rechterkant van de inkomhal. Ontbijt in B&B 
Alegría is altijd inbegrepen. 

Ik spreek af met Veerle om welk uur ik ga ontbijten. Dit kan op het 
moment dat ik aankom in de B&B, maar ook op andere
momenten. Als ik meerdere keren zal ontbijten in de B&B dan kan 
ik het uur waarop ik ga ontbijten veranderen. Ik geef dit ten laatste 
de dag ervoor door aan Veerle. 

Ik kan op vrijdag, zaterdag en zondag een 
ontbijtuur kiezen tussen 7 en 11 uur. 
Van maandag tot en met donderdag kan ik een 
ontbijtuur kiezen tussen 7 en 9 uur.
Na mijn ontbijt mag ik wel nog rustig blijven 
zitten als ik dat wil.

Ik ga ontbijten om …………………………………………… uur. Ik doe mijn 
best om stipt op tijd te zijn.
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MIJN VERBLIJF

DE ONTBIJTRUIMTE



Dit is de ontbijtruimte. In de ontbijtruimte staan 2 tafels.

Ik ga zitten aan een tafel.
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MIJN VERBLIJF

DE ONTBIJTRUIMTE

Mijn tafel is al gedekt. Er staat ook altijd een glas fruitsap klaar. 

Tijdens mijn ontbijt komt Veerle vragen of ik 
graag een eitje zou willen eten. Als ik graag 
een eitje wil eten, dan zeg ik ook hoe ik mijn 
eitje graag zou hebben. Ik kan kiezen uit:
- een gekookt eitje (zacht, medium of hard)
- spiegelei (met of zonder spek)
- omelet (met of zonder spek)
- roerei (met of zonder spek)



Het andere eten kan ik zelf nemen aan het buffet.

Elke ochtend zijn er pistolets, koffiekoeken en brood voorzien. Als 
ik graag wat meer pistolets of koffiekoeken heb, dan kan ik dat 
altijd vragen aan Veerle.

Het brood kan ik snijden op de snijplank met een groot mes. Als ik 
het brood wil snijden, neem ik het vast aan de kant met de 
handdoek. 

42

MIJN VERBLIJF

DE ONTBIJTRUIMTE

Er is ook altijd vers fruit. Het soort fruit kan anders zijn dan op de 
foto. Dat is oké. 



MIJN VERBLIJF

DE ONTBIJTRUIMTE

Er is ook een bord met kaas en vlees. Het soort vlees kan anders 
zijn dan op de foto. Dat is oké.

Als ik fruit, vlees of kaas wil nemen, gebruik ik de vork die bij het 
bord ligt. 

43

In een potje met water liggen stukjes boter. Deze boter ligt in 
water, zodat ze niet aan elkaar plakken.

Daarnaast is een tafel met cornflakes, choco, honing, confituur en 
dergelijke meer. 



MIJN VERBLIJF

Als ik choco, confituur, honing of pindakaas wil, dan schep ik uit de 
pot in een kleiner potje dat op deze tafel staat.

Op de kast aan de rechterkant van de zaal staat nog meer fruit, 
koffie en thee. Hier kan ik drinken nemen. 

44

Als ik wil, kan ik ook vragen aan Veerle om koude chocomelk en 
fristi klaar te zetten. Dit vraag ik best op voorhand, zodat Veerle dit 
kan kopen in de winkel. 
Warme chocomelk kan ik wel altijd meteen vragen als ik dat wil.

Als ik iets mis in het ontbijtbuffet, kan ik dat altijd vragen aan 
Veerle. Soms kan het zijn dat ze dit meteen kan geven. Soms kan 
het zijn dat dit de volgende morgen wel bij het ontbijt ligt. Dat is 
oké. 

DE ONTBIJTRUIMTE



MIJN VERBLIJF

Aan de linkerkant van de ontbijtruimte is een gordijn. Achter dit 
gordijn is de privéwoonkamer van Veerle. Ik ga niet achter het 
gordijn kijken.

In B&B Alegría zijn 2 katten. Soms kan het zijn 
dat deze katten in de ontbijtruimte zijn. Dat is 
oké. 

45

In de ontbijtruimte hoor ik muziek spelen. Deze muziek komt van 
de radio die in de ruimte staat. Als ik last heb van deze muziek, kan 
ik vragen aan Veerle om de muziek uit te doen. Ik kan ook mijn 
koptelefoon meebrengen naar het ontbijt.

DE ONTBIJTRUIMTE



MIJN VERBLIJF

In B&B Alegria is een gemeenschappelijke ruimte. Dit is dezelfde 
ruimte als de ontbijtruimte. Deze gemeenschappelijke ruimte is 
aan de rechterkant van de inkomhal.
Ik kan ook in de gemeenschappelijke ruimte zitten als het geen 
ontbijtmoment is. Dan kan ik er iets drinken of een spelletje 
spelen.

Dit is de gemeenschappelijke ruimte. Het kan zijn dat hier nog 
andere mensen zijn die ook in de B&B verblijven. Dat is oké. 

46

In de gemeenschappelijke ruimte staat een zetel. 

Naast de zetel staat een koelkast. In deze koelkast zitten 
verschillende dranken. Ik mag iets nemen om te drinken uit de 
koelkast.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE



MIJN VERBLIJF

Op de koelkast staat een kader met de prijslijst. Hierop staan de 
prijzen van de dranken in de koelkast. 

Op het rek ernaast ligt een blad. 

47

Op dit blad duid ik aan welke dranken ik genomen heb. Dit betaal 
ik op het einde van mijn verblijf in B&B Alegría.

Op de koelkast staat ook een koffiezetapparaat. Ik mag buiten de 
ontbijturen koffie zetten met de Senseo als ik dat wil.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE



MIJN VERBLIJF

In de gemeenschappelijke ruimte staat een grote kast. In deze kast 
staan glazen en koffietassen. Tijdens mijn verblijf mag ik deze 
glazen en koffietassen gebruiken als ik dat wil.

In de kast zitten ook enkele 
gezelschapspelletjes. Ik mag deze 
spelletjes spelen tijdens mijn 
verblijf.

48

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE



MIJN VERBLIJF

Op de benedenverdieping van de B&B is een gemeenschappelijk 
toilet. 

Dit is de deur van het toilet.

49

Ik kan naar dit toilet gaan als ik in de gemeenschappelijke ruimte 
of tuin ben.

HET GEMEENSCHAPPELIJK TOILET



MIJN VERBLIJF

Ik ga naar buiten via de voordeur.

Als ik buiten ben, trek ik de deur gewoon achter mij dicht. Ik doe 
de deur niet op slot. 

50

WANNEER IK DE B&B WIL VERLATEN VOOR EEN BUITENACTIVITEIT



MIJN VERBLIJF

Als ik een fiets mee heb, kan ik deze altijd in de garage zetten.

Dit is de garage.

51

Om de garage open te doen heb ik een sleutel nodig. Deze sleutel 
is dezelfde sleutel dan van de inkomdeur en krijg ik dus van Veerle 
als ik toekom in de B&B.

Ik draai de sleutel in het slot naar rechts. De poort gaat 
automatisch open.

DE GARAGEPOORT



MIJN VERBLIJF

Ik kan mijn fiets in de garage zetten als ik dat wil.

Ik kan ook 2 fietsen huren bij Veerle. Ik vraag eerst aan Veerle of ik 
de fietsen kan huren. Daarna neem ik ze uit de garage.

52

DE GARAGEPOORT



MIJN VERBLIJF

In B&B Alegría is een tuin. Ik mag deze tuin gebruiken tijdens mijn 
verblijf. Achter de lounge zetel staat een grote box waar kussens 
inzitten. Ik mag deze nemen en in de loungezetel leggen om daar 
lekker te zitten wanneer het weer het toelaat.

Om naar de tuin te gaan, ga ik eerst naar de inkomhal.

53

Ik ga naar de deur aan de linkerkant (of rechts, afhankelijk of je 
van buiten of van de trap komt) van de inkomhal. Er hangt links 
van de deur een bordje ‘Tuin’.

Voor ik naar binnen ga, klop ik op de deur. Om naar de tuin te 
gaan, moet ik door de badkamer/wasplaats van Veerle.

DE TUIN



MIJN VERBLIJF

Als niemand antwoordt, kan ik naar binnen gaan.

Ik ga naar rechts. Daar ga ik door de deur in glas.

54

Ik ben buiten. Ik wandel verder op het pad. 

Aan mijn rechterkant is een terras. Dit terras is van Veerle. Ik mag 
alleen naar het terras gaan als Veerle mij uitnodigt of op aanvraag. 

DE TUIN



MIJN VERBLIJF

Dit is de tuin.

In de zomer staat er een zwembad in de tuin. Als het mooi weer is, 
kan ik zwemmen in het zwembad. 

55

In de tuin staat een tuinzetel. Hier kan ik op zitten als ik wil.

De kussens van de tuinzetel liggen in de bak achter de zetel. Ik mag 
deze nemen als ik wil.
Soms kan het zijn dat deze kussens er niet meer liggen. Dan kan ik 
vragen aan Veerle om de kussens te brengen.

DE TUIN



MIJN VERBLIJF

Als ik terug naar binnen wil, wandel ik terug via het pad.

56

DE TUIN



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

Mijn verblijf in B&B Alegría zit er op. Het is tijd om naar huis te 
gaan. Ik maak mijn valies. 

In de infomap kan ik  een beoordelingsformulier invullen. 
Wanner er geen formulier meer in het mapje zit, kan ik dat steeds 
aan Veerle vragen als ik een exemplaar wil om in te vullen.

57

Ik moet ten laatste uitchecken om 11 uur. Ik kan ook altijd vroeger 
uitchecken als ik dat wil.

Ik ga naar de inkomhal. 

IK GA WEG UIT B&B ALEGRÍA



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

Op de kast staat een bel. Ik druk op de bel. Zo weet Veerle dat ik 
haar nodig heb.

Ik wacht geduldig tot Veerle naar me toe komt. 

58

Ik zeg dat ik graag zou uitchecken. Ik vertel ook hoe mijn verblijf 
was.

Ik geef mijn sleutel terug. 

IK GA WEG UIT B&B ALEGRÍA



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

Als ik dat wil, kan ik het gastenboek invullen. Hierin kan ik 
schrijven hoe mijn verblijf was. Als ik dat liever niet doe, is dat oké.

Ik neem afscheid van Veerle en vertrek. 

59

IK GA WEG UIT B&B ALEGRÍA



DE TERUGWEG
IK GA TE VOET EN MET DE TREIN

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET

60



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

 Ik doe mijn best om te vertrekken uit B&B Alegría om 

…….………… (uur). 

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

probleem. 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg 

naar huis. Het kan zijn dat we iets minder lang of langer 

onderweg zijn. Dat is oké. 

61



DE TERUGWEG

IK GA TE VOET EN MET DE TREIN

62

Ik stap van B&B Alegría naar het station van Mechelen. Ik moet 
ongeveer 15 minuten wandelen.

Ik kan mijn treinrit opzoeken op deze website: www.nmbs.be.

Ik stap op de trein. 

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. 

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

of in de stations 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 af aan de halte …………………………………………………………………



DE TERUGWEG

Ik stap van B&B Alegría naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

63

Ik ga met de auto naar ……………………………………………………………..

(bestemming).

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



DE TERUGWEG

Ik stap van B&B Alegría 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 ……………….…………………………. (bestemming)

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………

64



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

65

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

naar ………………………………………………………………. (bestemming).  



DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET

66



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn verblijf eruitzien. 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 

vakantie van. 

67


