
MIJN VERBLIJF IN HET 
ATELIER VAN ANTONINE



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om in het Atelier van Antonine 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 het Atelier van 

Antonine 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 Hingene. Ik verblijf in het Atelier van Antonine. Veel mensen vinden een verblijf 

in het Atelier van Antonine leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het Atelier van 

Antonine. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

INFORMATIE

Ik ga op vakantie naar Hingene. Dit is een deelgemeente in Bornem in de provincie Antwerpen. Hingene 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 het Atelier van Antonine. Ik zal ……….. keer slapen in het Atelier van Antonine. 

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

het Atelier van Antonine.
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Voor ik vertrek naar het Atelier van Antonine zal ik minstens 1 mail ontvangen. 
Het kan zijn dat ik meer mails zal ontvangen, maar dat is niet altijd zo. Deze mail 
krijg ik kort nadat ik mijn verblijf geboekt heb. In deze mail staat meer 
informatie over mijn aankomst, afspraken en dergelijke meer.

In deze mail wordt ook gevraagd om ten laatste twee dagen op voorhand te 
laten weten wanneer ik zal aankomen in het Atelier van Antonine. Dat kan door 
een sms te sturen of te bellen naar de gastheer Pascal (+32 473 850 116) of 
gastvrouw Sophie (+32 478 49 14 43).
Als ik onderweg ben naar het Atelier van Antonine stuur ik nog een sms naar 
Pascal of Sophie om mijn aankomstuur te bevestigen.

VOOR MIJN VERTREK
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Honden zijn niet toegelaten in het Atelier van Antonine.

Er is gratis wifi aanwezig in het Atelier van Antonine. 



INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Lakens en handdoeken zijn aanwezig in het 
Atelier van Antonine. Deze hoef ik zelf niet mee 
te nemen. 

VOOR MIJN VERTREK
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VERTREKUUR EN REISTIJD

Ik kan inchecken in het Atelier van Antonine vanaf 16 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.

Het is tijd om te vertrekken naar het Atelier van Antonine. 

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 HET ATELIER VAN ANTONINE
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De route naar het Atelier van Antonine 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 HET ATELIER VAN ANTONINE?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Ik ga met de trein naar het Atelier van Antonine. 

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 ……………………………………………………. 

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Wanneer ik van de trein ben gestapt, stap ik naar de bushalte 

van de bus met nummer …………………………….
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Ik stap op de bus. Ik moet ongeveer …………………… minuten 

meerijden met de bus. 

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

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik ongeveer ………………… 
minuten wandelen naar de ingang van het Atelier van Antonine. 
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Ik kom aan bij het Atelier van Antonine. 

Ik herken de ingang aan het bord dat op de foto hiernaast staat. 



Ik stap door de poort.

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Dan ga ik naar rechts. 

Op het einde van deze weg is het Atelier van Antonine.  



Ik ga met de auto naar het Atelier van Antonine. Ik ga niet met 
de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

IK GA MET DE AUTO

Ik kom aan bij het Atelier van Antonine. 
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Ik herken de ingang aan het bord dat op de foto hiernaast staat. 

Ik rij door de poort.



Dan ga ik naar rechts. 

IK GA MET DE AUTO

13

HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Op het einde van deze weg is het Atelier van Antonine.
Ik parkeer mijn auto aan de rechterkant. 

De auto mag hier blijven staan terwijl ik mijn bagage er uit haal. 
Daarna zal ik met de auto naar de grote parking gaan. Ik kan 
kiezen om mijn bagage nu uit de auto te halen. Ik kan ook kiezen 
om mijn bagage na de uitleg van de medewerker van het Atelier 
van Antonine uit de auto te halen. 

Ik rij terug naar de straat. Ik ga naar rechts. 



Aan de rechterkant zie ik een pijl staan. 
Ik volg de pijl door de poort. Deze 
poort blijft altijd open.

IK GA MET DE AUTO
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Ik parkeer mijn auto op de parking. 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van 
het Atelier van Antonine. 

Ik wandel door de poort aan de rechterkant van de parking.



Ik volg het pad. Op het einde van het pad is het Atelier van
Antonine. 

IK GA MET DE AUTO
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?



Ik ga met de bus naar het Atelier van Antonine. 

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 het Atelier van Antonine. 
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Ik kom aan bij het Atelier van Antonine. 

Ik herken de ingang aan het bord dat op de foto hiernaast staat. 



Ik stap door de poort.

IK GA MET DE BUS
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Dan ga ik naar rechts. 

Op het einde van deze weg is het Atelier van Antonine.



Ik ga met de fiets naar het Atelier van Antonine.

IK GA MET DE FIETS

Ik kom aan bij het Atelier van Antonine. 
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Ik herken de ingang aan het bord dat op de foto hiernaast staat. 

Ik fiets door de poort.



Dan ga ik naar rechts. 

IK GA MET DE FIETS
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Op het einde van deze weg is het Atelier van Antonine. Ik zet 
mijn fiets aan de kant en doe de fiets op slot. 



Ik ga te voet naar het Atelier van Antonine.

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Ik kom aan bij het Atelier van Antonine. 

Ik herken de ingang aan het bord dat op de foto hiernaast staat. 

Ik stap door de poort.



Dan ga ik naar rechts. 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET ATELIER VAN ANTONINE?

Op het einde van deze weg is het Atelier van Antonine.  



Ik kom aan bij het Atelier van Antonine. 

AANKOMST

Ik ga via de trap naar de ingang van het Atelier van Antonine. Ik 
klop op de deur. Ik wacht tot een medewerker van het Atelier van 
Antonine de deur open doet. 

Meestal is Pascal de medewerker die mij zal begroeten. Ik kan 
hem altijd bereiken op het nummer +32 473 850 116. 
Soms kan het zijn dat Pascal aan het werk is. Dan zal Sophie mij 
begroeten. Ik kan haar altijd bereiken op het nummer 
+32 478 49 14 43.

Het kan zijn dat ik te vroeg ben. Dan is de medewerker van het 
Atelier van Antonine er nog niet. Dat is oké. Ik wacht aan de deur 
tot de medewerker aankomt. 
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IK KOM AAN BIJ HET ATELIER VAN ANTONINE: WAT NU?



Ik begroet de medewerker van het Atelier van Antonine. Ik zeg 
mijn naam en waarom ik hier ben. 

Ik krijg een rondleiding in mijn verblijf. De medewerker legt uit 
hoe alles werkt. 

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

23

AANKOMST

Als ik met een grote groep ben, dan moet niet iedereen mee 
tijdens de rondleiding. De rondleiding is alleen voor de 
verantwoordelijken van mijn groep. Als ik niet meega tijdens de 
rondleiding zal mijn verantwoordelijke zeggen wat ik ondertussen 
kan doen. Ik luister naar mijn verantwoordelijke. 

IK KOM AAN BIJ HET ATELIER VAN ANTONINE: WAT NU?



IK KOM AAN BIJ HET ATELIER VAN ANTONINE: WAT NU?

De medewerker van het Atelier van Antonine toont me ook waar 
de vuilniszakken gezet moeten worden als ze vol zijn. 

AANKOMST

Na de rondleiding neemt de medewerker van het Atelier van 
Antonine een infomap. In deze infomap staat informatie over mijn 
verblijf en de omgeving. Deze infomap mag ik tijdens mijn verblijf 
bijhouden. 

In deze map staan ook enkele huisregels die ik moet respecteren 
als ik verblijf in het Atelier van Antonine. Ik lees deze huisregels. 
Op deze pagina staat ook de code van het internet.
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Op het einde van de uitleg krijg ik de sleutel van mijn verblijf. Deze 
hou ik goed bij. Er hangen twee sleutels aan de sleutelbos. 
De eerste sleutel is voor de voordeur. 
De tweede sleutel is voor de achterdeur. 
Ik let er op dat ik het huis nooit verlaat zonder de sleutel, want de 
deur sluit automatisch.



IK KOM AAN BIJ HET ATELIER VAN ANTONINE: WAT NU?

AANKOMST

De medewerker van het Atelier van Antonine is klaar met de uit-
leg. Als ik nog vragen heb over mijn verblijf kan ik deze nu stellen.

Als ik geen vragen meer heb, vertrekt de medewerker. Ik neem 
afscheid van de medewerker.

Mijn vakantie kan beginnen. Nu kan ik mijn valies uitpakken.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE
DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS

EXTRA OPTIES IN HET ATELIER VAN ANTONINE
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Ik verblijf in het Atelier van Antonine.

DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

Dit is de ingang van het Atelier van Antonine.

Als ik binnen kom, ben ik in de eetkamer.

Dit is de voordeur.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Naast de voordeur hangt een alarmsysteem. Tijdens mijn verblijf 
hoef ik hier niet op te letten. Dit alarm is er enkel op momenten 
dat er geen gasten verblijven in het Atelier van Antonine.

DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

In de eetkamer staat een grote tafel. Aan deze tafel kunnen 8 
personen zitten.

De tafel staat op een tapijt.

Als ik wil eten aan de tafel gebruik ik een placemat. 
Deze placemats kan ik vinden in de linkerhoek van het aanrecht.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Achter de tafel is de keuken. Voor een compleet overzicht van 
kasteninhoud ga naar pagina 57. 

DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

29

De vloer in de keuken bestaat uit tegels met een motief op.

In de keuken kan gekookt worden op een elektrische kookplaat. 
Om de kookplaat te laten werken, moet ik er eerst een pan of 
kookpot opzetten. Daarna kan ik het touchscreenpaneel 
bedienen.

Boven de kookplaat hangen enkele pannen. Deze pannen gebruik 
ik niet. De pannen zijn decoratie.



MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Er is ook een oven onder de kookplaat.

DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

De oven doe ik open door aan de hendel te trekken, terwijl ik het 
kleine, zwarte hendeltje omhoog doe.

In de keuken is een microgolf.

Om de microgolf open te doen druk ik op deze knop.
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Onder de microgolf is een koelkast.
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In deze koelkast kan ik mijn eten en drinken opbergen.

In de koelkast is een klein diepvriesvak.

Aan de andere kant van de keuken is de wasbak.

DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE



Onder de wasbak is een schuif.

In deze schuif zijn de vuilbakken.

Op elk emmertje is een etiket. Op dit etiket kan ik lezen welk afval 
in welk emmertje moet.

Naast de wasbak is een vaatwasmachine. Deze mag ik gebruiken 
tijdens mijn verblijf.
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DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE



Aan de andere kant van de eetkamer staat een grote, zwarte kast.

In deze kast zitten souvenirs. Deze souvenirs kan ik kopen.
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DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

De prijslijst staat in een fotolijst in de kast.

Ik betaal door het gepaste geld in de kassa te steken. De kassa is 
deze witte doos. deze doos staat op de bovenste plank.



De woonkamer is op een tussenverdiep. Ik ga met de houten trap 
naar boven.

Aan de muur in de woonkamer hangt de bediening voor de 
verwarming.

Dit is de woonkamer. In de woonkamer staat een grote zetel met 
veel kussens.

Boven de zetel hangen vele, kleine schilderijen.
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DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE



Op het tapijt in de woonkamer staat een salontafel. 
Op die salontafel staat veel decoratie.

Aan de andere kant van de woonkamer staat een grote kast en 
een zetel.

In deze kast zit de televisie.
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DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

De vloer in de woonkamer is hout. Op het hout ligt een zacht 
tapijt.



In het domein rondom het Atelier van Antonine woont een ekster. 
Deze ekster komt soms op de ruiten tikken met zijn bek. Dan hoor 
ik een luid geluid. Het klinkt alsof iemand op mijn deur klopt. 
Dat is oké.

Via de witte deur in de eetkamer ga ik naar de traphal.

In de traphal hoor ik een echo.
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DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Het licht in de traphal gaat automatisch aan.



Ik kan met de trap naar boven gaan. Op de bovenverdieping zijn 
slaapkamer ‘Marie’ en slaapkamer ‘Leo’.

Ik kan met de trap naar beneden gaan. Op de benedenverdieping 
zijn slaapkamer ‘Claire’ en slaapkamer ‘Sabine’. 
Op de benedenverdieping is ook een berging voor kuismateriaal.

Beneden aan de trap is een kapstok. Er is ook een kastje om mijn 
schoenen in te zetten als ik dat wil.
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DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Ik ga door de volgende deur naar de kamers op de 
benedenverdieping.



Aan de linkerkant staat een kast.

In deze kast kan ik het kuisgerief vinden. Als ik tijdens mijn verblijf 
wil kuisen, kan ik dit materiaal gebruiken.

Tegenover deze kast is een deur. Deze deur is op slot. Deze kamer 
hoort niet bij mijn verblijf.
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DE KEUKEN, EETKAMER EN WOONKAMER

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE



In het Atelier van Antonine zijn 4 slaapkamers. Deze slaapkamers 

worden op de volgende pagina’s overlopen. 

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

………………………………………........…………………. zal op dezelfde kamer 

slapen als mij.

Ik zal slapen in de 

slaapkamer met naam 

…………..........................

.....................................

Ik kan met de trap naar beneden gaan. Daar zijn 2 slaapkamers.
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DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Dit is de deur van de eerste slaapkamer. Deze slaapkamer heeft als 
naam ‘Claire’.



MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Dit is slaapkamer ‘Claire’. 
In deze slaapkamer staan 
2 enkelbedden.

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS

Naast beide bedden staat een nachtkastje met een nachtlamp op.

Naast de deur staat een kast. Ik kan mijn kleren opbergen in deze 
kast als ik dat wil.

De vloer in deze slaapkamer bestaat uit hout.
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Naast elk bed ligt een klein tapijt.
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Er zijn 3 ramen in slaapkamer 
‘Claire’. Er zijn 2 kleine ramen met 
een rolgordijn. Er is ook 1 groot 
raam met een gewoon gordijn. 

Hierdoor zal het nooit helemaal donker zijn in deze kamer.

In deze slaapkamer hangt een schilderij als decoratie.

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Via deze slaapkamer kan ik naar de eerste badkamer gaan. 
Dit is de deur van de badkamer.

Dit is de badkamer. in deze badkamer is een lavabo met spiegel 
en een toilet.

Er is ook een douche in deze badkamer.

In de badkamer liggen verschillende handdoeken. Ik mag deze 
handdoeken gebruiken tijdens mijn verblijf. 
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



De vloer in deze badkamer bestaat uit zwarte tegels.

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

Tegenover slaapkamer ‘Claire’ is de tweede slaapkamer. 
Deze slaapkamer heeft de naam ‘Sabine’.

Dit is slaapkamer ‘Sabine’. In deze slaapkamer staat een 
tweepersoonsbed.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Naast beide kanten van het bed staat een nachtkastje met een 
nachtlampje op.

Aan de andere kant van de slaapkamer staat een kast. Ik kan mijn 
kleren opbergen in de kast als ik dat wil.

Er zijn 2 ramen in deze slaapkamer. 
Er is een dun raam met een rolgordijn. 
Er is ook 1 groot raam met een gewoon 
gordijn. Hierdoor zal het nooit helemaal 
donker zijn in deze kamer.

Voor het bed ligt een klein tapijt.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



In deze slaapkamer hangt een schilderij als decoratie.

De vloer in deze slaapkamer bestaat uit hout.

Via deze slaapkamer kan ik naar de tweede badkamer gaan. 
Dit is de deur van de badkamer.

In deze badkamer is een toilet.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Er is ook een lavabo met spiegel.

In deze badkamer is een douche. 

De vloer in deze badkamer bestaat uit zwarte tegels.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

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

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Ik kan ook met de trap naar boven gaan. Daar zijn nog 2 
slaapkamers.

Ik ben op de bovenste verdieping. Op deze verdieping staat een 
grote kast. Hier kan ik mijn materiaal in opbergen als ik dat wil.

Tegenover de kast is een deur. Dit is de deur van de derde
slaapkamer. Deze slaapkamer heeft als naam ‘Marie’.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

In deze slaapkamer staat een tweepersoonsbed. 

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Voor het tweepersoonsbed ligt een klein tapijt.

Langs beide kanten van het bed staat een nachtkastje met een 
nachtlamp op.

Aan de andere kant van de slaapkamer staat een stoel en een kast.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

In deze kast kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



In deze slaapkamer hangen enkele schilderijen als decoratie.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS

Via deze slaapkamer kan ik naar de derde badkamer gaan. Dit is de 
deur van de badkamer.

Dit is de badkamer.

In deze badkamer is een lavabo met spiegel.



MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

Er is ook een toilet.

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS

In deze badkamer is ook een bad en douche in 1.

In de badkamer liggen verschillende handdoeken. Ik mag deze 
handdoeken gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Tegenover het bad staat een kast. Hier kan ik mijn materiaal in 
opbergen als ik dat wil.
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De vloer in deze badkamer bestaat uit tegels met een blauw-wit 
bloemenmotief.
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Dit is de bediening voor de ventilatie in het huis. Ik kan deze op 
verschillende standen zetten. De medewerkers van het Atelier van 
Antonine hebben dit al op de juiste stand gezet. Ik hoef hier niet 
aan te komen. 

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

Om naar de vierde slaapkamer te gaan, moet ik door slaapkamer 
‘Marie’ en de badkamer van slaapkamer ‘Marie’ gaan. Met deze 
speciale trap kan ik naar de vierde slaapkamer gaan. Ik let goed op 
als ik deze trap gebruik. 

MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Dit is de vierde slaapkamer. De naam van deze slaapkamer is ‘Leo’. 

Deze kamer heeft 2 schuine muren.

In deze slaapkamer staan 2 
enkelbedden. 

Bij elk bed staat een nachttafeltje met een nachtlampje op.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Tussen de 2 bedden ligt een klein, rond tapijt. De vloer in deze 
slaapkamer bestaat uit hout.

Er staan ook een houten kist en 
krukje in deze slaapkamer.

Er zijn 2 ramen in slaapkamer ‘Leo’. 
Er is een dakraam met velux. Er is 
een gewoon raam met een rolgor-
dijn. Hierdoor zal het nooit 
helemaal donker zijn in deze 
kamer.

Dit is de deur van de slaapkamer. Dit zijn 2 klapdeuren. 
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



De deur blijft vanzelf niet openstaan. Daarvoor heb ik een 
deurstop nodig. In de kamer ligt een deurstop. Deze kan ik onder 
de deur plaatsen. Zo kan de deur wel open blijven staan.
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

DE SLAAPKAMERS EN BADKAMERS



Tijdens mijn verblijf in het Atelier van Antonine kan ik ook een 
kok laten komen. Greet Theuns is een gediplomeerd kok die ik kan 
inhuren om voor mij en de andere gasten te komen koken in het 
Atelier van Antonine. Ik neem op voorhand contact op met haar 
via het e-mailadres greet.theuns@hotmail.com. 
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MIJN VERBLIJF IN HET ATELIER VAN ANTONINE

EXTRA OPTIES IN HET ATELIER VAN ANTONINE



Rondom het huis van het Atelier van Antonine zijn er ook enkele 
zaken te zien of te doen. Deze worden hieronder overlopen.

Op het gras naast het Atelier van Antonine is een picknicktafel. 
Deze hoort ook bij mijn verblijf. Ik kan hier op zitten als ik dat wil. 
Soms kan het zijn dat wandelaars even komen uitrusten op dit 
bankje. Dat is oké. 

Rondom het Atelier van Antonine is een heel groot domein. Ik kan 
hier veel in wandelen als ik dat wil. Op dit domein staat het 
Kasteel d’Ursel. Dit was vroeger het buitenverblijf van de 
adellijke familie d’Ursel. Nu kan ik het kasteel bewonderen aan de 
buitenkant en een bezoek plannen via deze website: 
https://www.kasteeldursel.be/. 
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DE OMGEVING RONDOM HET ATELIER VAN ANTONINE

DE OMGEVING



In de keukenkasten zit veel materiaal dat ik mag gebruiken. Dit 
materiaal wordt hieronder overlopen. Als ik twijfel of er iets aan-
wezig is in het Atelier van Antonine, dan kan ik altijd een mail 
sturen op voorhand naar info@kasteeldursel.be.

Sommige kasten zijn hoog. Als ik er niet goed aankan, kan ik het 
trapje gebruiken dat naast de koelkast staat.

Boven de microgolfoven kan ik de vaatwastabletten terugvinden. 
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INHOUD VAN DE KEUKENKASTEN

Er zijn borden van verschillende groottes.

KEUKENMATERIAAL



Er zijn ook kommetjes, een waterkan, eierdoppen en dergelijke 
meer.

Er zijn verschillende soorten glazen en tassen.

Op het aanrecht staan enkele kruiden zoals peper en zout. Er staat 
ook een broodrooster.
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INHOUD VAN DE KEUKENKASTEN

Op het aanrecht staat ook een thermoskan, snijplanken en 
keukenpapier.

KEUKENMATERIAAL



Er is ook een waterkoker en een koffiezetapparaat.

Er is voldoende bestek aanwezig in het Atelier van Antonine.

Er zijn verschillende kookpotten aanwezig in het Atelier van 
Antonine.
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INHOUD VAN DE KEUKENKASTEN

In een andere lade zitten enkele ovenschotels en kommen.

KEUKENMATERIAAL



Er is ook een schuif met spatels, pureestampers en zoveel meer.

In een andere lade zit een mand. Deze kan ik bijvoorbeeld 
gebruiken voor brood of fruit.
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INHOUD VAN DE KEUKENKASTEN

KEUKENMATERIAAL

Er is ook koffie, thee en suiker aanwezig in het Atelier van 
Antonine.

Daarnaast zijn er ook koffiefilters aanwezig.



INHOUD VAN DE KEUKENKASTEN

In de kast naast de vaatwasmachine liggen handdoeken, 
afwasmateriaal en nieuwe vuilzakken.

KEUKENMATERIAAL
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ACTIVITEITEN RONDOM DE VAKANTIEWONING

AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN RONDOM DE VAKANTIEWONING

Rondom de vakantiewoning zijn er enkele activiteiten die ik kan 
doen met stappenplan van Toerisme voor Autisme. Hieronder 
worden deze activiteiten opgesomd. 
De stappenplannen voor deze activiteiten kan je gratis 
downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be
Daarnaast kan ik ook altijd een wandeling maken in het park of 
naar de kinderboerderij van Bornem. Dit is zonder stappenplan.

In de buurt van de vakantiewoning kan ik naar het Barrevoetspad 
in Provinciaal Domein De Schorre gaan. 
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In de buurt van de vakantiewoning kan ik naar het Fort van 
Breendonk gaan. 

In de buurt van de vakantiewoning kan ik naar het E.M.A.B.B. gaan. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

IK GA WEG UIT HET ATELIER VAN ANTONINE

Mijn verblijf in het Atelier van Antonine zit er op. Het is tijd om 
naar huis te gaan. Ik hoef niet te kuisen. Dat wordt door de 
medewerkers van het Atelier van Antonine gedaan.

Er zijn wel enkele taken die ik zelf doe. Deze taken worden 
hieronder overlopen. 
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Ik breng mijn afval naar de zwarte vuilbakken aan de achterkant 
van het Atelier van Antonine.

Ik haal de kussenslopen, bedovertrekken en lakens van de 
bedden. Ik verzamel alles beneden in de woonkamer. Daar leg ik 
alles op een hoop op de grond. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

Ik vul de evaluatiefiche in. Er zijn verschillende categorieën 
waaronder bijvoorbeeld hygiëne. Per categorie kan ik een score op 
5 geven. Hiervoor omcirkel ik het aantal kastelen dat overeenkomt 
met mijn score. Als ik bijvoorbeeld een score geef voor hygiëne 
van 4 op 5. Dan omcirkel ik 4 kastelen onder de tekst ‘Hygiëne 
en netheid’. Op de stippellijn eronder kan ik nog wat meer uitleg 
schrijven als ik dat wil.  

Ik ruim al mijn materiaal op en leg dit in mijn valies.
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Op voorhand heb ik een moment afgesproken met een 

medewerker van het Atelier van Antonine waarop ik zal 

vertrekken. 

Het uur dat ik afgesproken heb is …………………………………………..

Ik wacht tot de medewerker van het Atelier van Antonine tot in 
mijn verblijf komt. 

IK GA WEG UIT HET ATELIER VAN ANTONINE



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

Ik vertel de medewerker van het Atelier van Antonine hoe mijn 
verblijf was. 
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Ik geef de sleutel af aan de medewerker van het Atelier van 
Antonine. 

IK GA WEG UIT HET ATELIER VAN ANTONINE

Ik neem afscheid van de medewerker en vertrek.  



DE TERUGWEG
IK GA DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

 Ik doe mijn best om te vertrekken uit het Atelier van Antonine 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. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik stap van het Atelier van Antonine naar de bushalte van de bus 

met nummer …………….. 

Ik moet ongeveer .............. 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 …………………………………………………………………

Ik stap op de bus. 

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

De rit duurt ongeveer ………. minuten.



DE TERUGWEG

Ik stap van het Atelier van Antonine naar de parking waar onze 
auto geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO
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Ik stap in de auto en rij naar de straat. Dan rij ik door de poort 
naar het Atelier van Antonine.

Ik parkeer mijn auto naast het Atelier van Antonine. 

De auto mag hier blijven staan terwijl ik mijn bagage inlaad. 



DE TERUGWEG

Ik ben klaar om te vertrekken. Ik ga met de auto naar 

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

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

IK GA MET DE AUTO
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DE TERUGWEG

Ik stap van het Atelier van Antonine 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 ……………………………………………………………………
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS
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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
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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. 
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