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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
OPGELET: In dit stappenplan wordt rekening gehouden met de meest recente Coronamaatregelen. Zodra deze 

versoepeld worden, zal dit eveneens aangepast worden in het stappenplan.

Leuk dat je hebt besloten om naar PNEC De Kaaihoeve te gaan. In samenwerking met de provincie 

Oost-Vlaanderen	stelde	Toerisme	voor	Autisme	een	stappenplan	op	om	deze	activiteit	voor	te	bereiden.	Hieronder	

lees	je	hoe	je	dit	stappenplan	kan	gebruiken.	Het	stappenplan	bevat	veel	informatie.	Je	kiest	hieruit	de	

informatie	die	voor	jouw	bezoek	belangrijk	is.	In	het	stappenplan	staat	meer	informatie	over	op	welke	manier	je	

naar	de	plaats	kan	gaan,	welke	activiteiten	je	ter	plaatse	kan	doen,	welke	afspraken	er	zijn	en	zoveel	meer.	

Hoe maak ik mijn persoonlijke bundel?

- Ik kies de pagina’s die voor mij belangrijk zijn en druk deze af. Ik kan de paginanummers best noteren op een blad 

papier.	Zo	mis	ik	niets	tijdens	het	afdrukken.

- Sommige zinnen in het stappenplan moet ik zelf aanvullen. In het begin van het stappenplan vul ik op de 

stippellijn	in	op	welke	dag	ik	op	uitstap	ga	en	wie	meegaat.	Ik	zie	ook	2	klokken.	Ik	lees	wat	er	onder	staat	en	teken	

dat uur op de klok. Daarna vul ik het stappenplan verder aan.

- Het ‘Afsprakendocument’ omvat verschillende afspraken. Afspraken die voor mij of mijn kind niet van toepassing 

zijn kan ik eventueel verwijderen uit het Word-document voor het afdrukken.

- Ik heb het stappenplan en afsprakendocument afgedrukt. Ik kan deze best bewaren in een mapje. Zo zullen de 

pagina’s niet door elkaar geraken.

Nu	kan	ik	echt	beginnen	met	mijn	daguitstap	voor	te	bereiden.	Ik	kies	een	rustig	moment	uit,	zodat	ik	niet	gehaast	

ben om het stappenplan door te nemen. Ik neem het stappenplan ten laatste de avond voor ik vertrek door. Dit 

doe ik minstens 1 keer. Als ik dit zelf wil, kan ik het stappenplan al eerder doornemen. Ik kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood ik hier zelf aan heb. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

kinderen, dan neem ik dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben ik zeker dat het kind alles 

correct interpreteert en kan hij/zij vragen stellen bij onduidelijkheden. Als ik wil, kan ik dit stappenplan gerust 

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

Ziezo,	nu	ben	je	helemaal	voorbereid	om	op	stap	te	gaan.	Toerisme	voor	Autisme	en	de	provincie	Oost-Vlaanderen	

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	Provinciaal	Natuureducatief	Centrum	De	Kaaihoeve.	Dit	is	een	natuureducatief	centrum	in	

Zwalm. Hier kan ik leren over de natuur, wandelen, spelen en zoveel meer. Veel mensen vinden een bezoek aan 

PNEC De Kaaihoeve leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in PNEC De Kaaihoeve. Ik bekijk 

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

VERTREK

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

PNEC De Kaaihoeve.

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

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

om …….………… (uur). 

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

Zwalm is gelegen in het zuiden 

van de provincie Oost-

Vlaanderen. 

Zwalm wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar PNEC De Kaaihoeve 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. 

ROUTE
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OVERIGE INFORMATIE

Tijdens mijn bezoek moet ik me houden aan de Coronamaatregelen. 
Mijn bezoek kan er dus iets anders uitzien dan normaal. 
Dat is oké. 
In dit stappenplan kan ik lezen hoe mijn bezoek er zal uitzien.

Een	bezoek	aan	PNEC	De	Kaaihoeve	is	gratis.
Ik hoef mijn bezoek niet te reserveren op voorhand.
Enkel	voor	de	zoektocht	‘Schatten	van	Vlieg’	moet	ik	op	voorhand	reserveren.

Buiten het domein van PNEC De Kaaihoeve hoef ik geen mondmasker aan te 
doen.
Als ik dat liever wel doe, mag ik een mondmasker aandoen. 
In	de	toiletten	en	het	onthaal	is	het	dragen	van	een	mondmasker	wel	verplicht.

Honden zijn welkom in PNEC De Kaaihoeve als ze aan de leiband blijven.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

Ik neem een handdoek en zeep mee om mijn 
voeten en benen mee af te kuisen na het einde 
van het Blotevoetenpad.

IK NEEM MEE
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HOE GA IK NAAR PNEC DE KAAIHOEVE?

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 PNEC DE KAAIHOEVE?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Ik ga met de trein naar PNEC De Kaaihoeve. 

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	Gavere-Asper.	

Ik	ga	met	de	bus	van	het	station	naar	PNEC	De	Kaaihoeve.	

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer 81.

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer 12 minuten. 

Ik stap af aan halte ‘Dikkelvenne Saksenboomstraat’.

Als ik van de bus stap, moet ik nog 20 minuten stappen tot de 
ingang van PNEC De Kaaihoeve. 



HOE GA IK NAAR PNEC DE KAAIHOEVE?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Dit is de wandelroute van de bushalte naar PNEC De Kaaihoeve.



HOE GA IK NAAR PNEC DE KAAIHOEVE?

IK GA MET DE AUTO
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Ik ga met de auto naar PNEC De Kaaihoeve. 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

We komen aan bij PNEC De Kaaihoeve. 

Ik parkeer de auto op de parking iets verder in de straat.



HOE GA IK NAAR PNEC DE KAAIHOEVE?

IK GA MET DE BUS
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Ik ga met de bus naar PNEC De Kaaihoeve. 

Ik wandel naar de bushalte van bus 81. 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan de halte ‘Dikkelvenne Saksenboomstraat’.

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer 20 minuten stappen tot 
de ingang van PNEC De Kaaihoeve. 

Dit is de wandelroute van de bushalte naar PNEC De Kaaihoeve.

Ik kan ook met de Belbus naar PNEC De Kaaihoeve komen.
De belbushalte is vlak naast de ingang van het domein.
Meer	informatie	over	de	belbus	kan	ik	terugvinden	via	deze	link:
https://www.delijn.be/nl/belbus/



HOE GA IK NAAR PNEC DE KAAIHOEVE?

IK GA MET DE FIETS
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Ik	ga	met	de	fiets	naar	PNEC De Kaaihoeve.

Ik kom aan bij de ingang van PNEC De Kaaihoeve.

Ik	stap	van	mijn	fiets.
Ik	stap	met	mijn	fiets	door	de	poort.

Naast	het	rechtergebouw	is	een	fietsenstalling.
Ik	zet	mijn	fiets	in	de	fietsenstalling.
Ik	doe	mijn	fiets	op	slot.



HOE GA IK NAAR PNEC DE KAAIHOEVE?

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar PNEC De Kaaihoeve.



IK KOM AAN BIJ PNEC DE KAAIHOEVE: WAT NU?

Ik kom aan bij PNEC De Kaaihoeve.
Dit is de hoofdingang van PNEC De Kaaihoeve.

AANKOMST

Ik ga naar binnen door de zwarte poort.

Ik	kan	informatie	vragen	bij	de	balie	als	ik	dat	wil.
Dat is niet verplicht.
Ik kan het domein ook bezoeken zonder naar de balie te gaan.
De balie is in het gebouw aan de overkant van het plein.

Ik ga naar boven met de trap.
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IK KOM AAN BIJ PNEC DE KAAIHOEVE: WAT NU?

Ik ga naar binnen door de glazen deur.
Vanaf hier is het dragen van een mondmasker verplicht.
Als ik nog geen mondmasker aan heb, doe ik dat nu.

AANKOMST
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Ik	ben	bij	de	receptie.

Op	de	tafel	staat	ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen.
Ik wrijf over de bovenkant en onderkant van mijn handen.

Ik ga naar de balie.
Soms kan het zijn dat er andere mensen aan het aanschuiven zijn.
Dan doe ik mijn best om geduldig te wachten.
Als er niemand aan het aanschuiven is, mag ik meteen naar de 
balie gaan.



IK KOM AAN BIJ PNEC DE KAAIHOEVE: WAT NU?

In het PNEC De Kaaihoeve kan ik 
veel doen.
Ik kan er wandelen, spelen, 
knutselen en zoveel meer.
In dit stappenplan worden de 
verschillende	activiteiten	
overlopen.

AANKOMST

Tijdens	mijn	bezoek	kan	 ik	enkele	activiteiten	doen	rondom	het	
gebouw.
Ik	kan	hierover	meer	lezen	vanaf	pagina	19.

Tijdens	mijn	bezoek	kan	ik	enkele	activiteiten	doen	in	het	gebouw.
Ik	kan	hierover	meer	lezen	vanaf	pagina	26.
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IK KOM AAN BIJ PNEC DE KAAIHOEVE: WAT NU?

Tijdens mijn bezoek kan ik een Blotevoetenpad verkennen.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 32.

AANKOMST
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Tijdens mijn bezoek kan ik een natuurkabas lenen.
Een natuurkabas is een rugzak met verschillende opdrachten voor 
kinderen.
Ik kan hierover meer lezen op pagina 41.

Tot	slot	worden	enkele	activiteiten	overlopen	die	ik	kan	verkrijgen	
aan de balie van PNEC De Kaaihoeve die ik in de omgeving van 
PNEC De Kaaihoeve kan doen.
Ik kan hierover meer lezen op pagina 42.

Dit	is	de	plattegrond	van	PNEC	De	Kaaihoeve.
Ik	kan	deze	plattegrond	in	het	groot	bekijken	via	deze	link:
https://www.toerismevoorautisme.be/wp-content/up-
loads/2020/08/Plattegrond-Kaaihoeve-2020.pdf



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

ACTIVITEITEN IN HET GEBOUW

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

IK	ZAL	DE	NATUURKABAS	GEBRUIKEN	TIJDENS	MIJN	BEZOEK

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN VOOR KLASSEN

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING VAN PNEC DE KAAIHOEVE
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MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Rondom het hoofdgebouw van PNEC De Kaaihoeve zijn heel wat 
activiteiten	te	doen.

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

In de tuin is een moestuin.
Ik mag kijken naar deze moestuin.
Ik doe mijn best om niets te plukken in de moestuin.
Dat mag enkel als een medewerker van PNEC De Kaaihoeve zegt 
dat ik dat mag.

In PNEC De Kaaihoeve is een vijver.
Ik mag niet in de vijver zwemmen.

Rond	de	vijver	zijn	enkele	platformen.
Ik	mag	op	deze	platformen	staan	als	ik	dat	wil.
Als	het	regent,	kunnen	deze	platformen	glad	zijn.
Ik let op dat ik niet val.
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MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

In PNEC De Kaaihoeve is een insectenhotel.
Hier kan ik veel insecten vinden.

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

In de tuin van PNEC De Kaaihoeve staat een kijkhut.

Ik kan naar binnen gaan in de kijkhut.

In de kijkhut kan ik tussen de takken kijken naar de vogels en 
andere	dieren	die	aan	de	andere	kant	van	de	muur	zitten.
Ik	doe	mijn	best	om	stil	te	zijn	in	de	kijkhut.
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MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik kan wandelen door de velden en bossen in de tuin van PNEC De 
Kaaihoeve.

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

Ik wandel op de paden.
Ik doe mijn best om niet van het pad te gaan.

In de tuin is een kruidenspiraal.
Deze kruidenspiraal trekt veel insecten aan.

In de tuin staat een hut.
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MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik	mag	onder	dit	afdak	gaan	zitten	als	ik	wil.

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

In de tuin is een zithoek.
Ik	mag	op	deze	boomstammen	gaan	zitten.
Ik doe mijn best om er niet op te staan of springen.
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In de tuin is een speeltuin. 
Ik mag hierop spelen als ik dat wil.

In de tuin staan enkele 
instrumenten.
Ik mag deze instrumenten 
bespelen als ik dat wil.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Bij de muziekinstrumenten liggen stokken.
Ik mag deze stokken gebruiken om het instrument te bespelen als 
ik dat wil.

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

In	de	tuin	staan	enkele	interactieve	
kasten.
Ik	 kan	deze	 informatie	 lezen	op	de	
kasten. 
Ik kan ook vragen aan een 
begeleider om de tekst voor te 
lezen. 
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Bij sommige kasten kan ik een spel spelen.
Ik mag dit spel aanraken als ik dat wil.

In de tuin staat een boom met een ladder.
Ik mag in deze boom klimmen als ik dat wil.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

In de tuin is een kruidentuin.

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

In de tuin staat een kleine vijver.

24

In de tuin staan verschillende 
wilgenhutten	en	wilgentunnels.
Ik	mag	 in	 deze	wilgenhutten	 en	
wilgentunnels spelen als ik dat 
wil.

In de tuin van PNEC De Kaaihoeve 
kan ik veel te weten komen over de 
natuur. 
Ik	kan	deze	informatie	lezen	op	de	
infoborden. 
Ik kan ook vragen aan een 
begeleider om de tekst voor te 
lezen. 



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Op het domein van PNEC De Kaaihoeve is een Blotevoetenpad.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 31.

ACTIVITEITEN BUITEN HET GEBOUW

25



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

In	het	gebouw	van	PNEC	De	Kaaihoeve	kan	ik	enkele	activiteiten	
doen.
Deze	activiteiten	worden	hieronder	overlopen.

ACTIVITEITEN BINNEN HET GEBOUW

Ik ben binnen bij de balie.

26

Rechts van de balie is een zaal.
Hier staan enkele kasten met 
opgezette	vogels.
Ik kan kijken naar deze vogels als ik 
dat wil.

In PNEC De Kaaihoeve is een eerste verdieping.
Deze verdieping kan ik ook bezoeken.
Ik ga via de gang naast de ingang naar links.
Door de coronamaatregelen is de bovenverdieping momenteel 
gesloten.	Daardoor	zijn	de	activiteiten	op	pagina	27,	28,	29	en	30	
niet toegankelijk. Dat is oké. Als ik op een ander moment 
terugkom naar PNEC De Kaaihoeve, kan het zijn dat ik deze 
activiteiten	wel	kan	doen.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik ga met de trap naar boven.

ACTIVITEITEN BINNEN HET GEBOUW

Bij	deze	trap	is	een	traplift.
Ik	kan	met	deze	traplift	naar	boven	gaan	als	dat	nodig	is.
Ik vraag hulp aan de baliemedewerker van PNEC De Kaaihoeve.
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Ik ben boven.
Hier is een bibliotheek.
Ik kan de boeken uit deze bibliotheek inkijken.
Ik kan deze boeken niet meenemen naar huis.

Naast de boekenkast staan twee zetels.
Ik	kan	in	deze	zetels	gaan	zitten	als	ik	dat	wil.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Aan de andere kant van deze ruimte is een zaal.

ACTIVITEITEN BINNEN HET GEBOUW

Soms is er in deze zaal een fototentoonstelling die ik kan bekijken.
Dat	is	niet	altijd	zo.
Dat is oké.
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In de grote ruimte is een knutselhoek.
Hier kan ik knutselen als ik dat wil.

Ik kan de werkbladen en tekeningen gebruiken die in de bakjes 
zitten.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Op de bakken staat geschreven wat er in elke lade zit.

ACTIVITEITEN BINNEN HET GEBOUW

Ik kan het knutselmateriaal gebruiken dat op de tafel ligt.
Als ik klaar ben, leg ik alles terug op zijn plaats.
Het knutselwerkje dat ik gemaakt heb, mag ik meedoen naar huis.
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Ik doe mijn best om de knutselregels te volgen.
Deze knutselregels hangen aan de muur.

In	enkele	lades	zitten	kleurplaten.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik kan deze kleurplaten inkleuren volgens een kleursysteem.
Dit kleursysteem staat op het blad dat op de tafel ligt.
Op mijn kleurplaat staan cijfers.
Deze cijfers staan ook op het blad met het kleursysteem.
Deze hebben een kleur.
Ik kleur het vlak op mijn kleurplaat in volgens de kleur van het 
cijfer op het blad met het kleursysteem.

ACTIVITEITEN BINNEN HET GEBOUW

Op de tafel staat een doos met gekleurde bladeren.
Ik mag deze bladeren gebruiken om te knutselen.
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Op de tafel staat een microscoop.
Ik mag deze microscoop gebruiken als ik dat wil.

Ik ga uit het hoofdgebouw.
Ik stap voorbij de balie.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Daar is een deur.
Ik ga via deze deur naar buiten.
Zo kom ik in de tuin van PNEC De Kaaihoeve.

ACTIVITEITEN BINNEN HET GEBOUW
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MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

In PNEC De Kaaihoeve is een Blotevoetenpad.
Ik	zal	wandelen	op	dit	Blotevoetenpad	tijdens	mijn	bezoek.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Ik volg de pijlen naar het Blotevoetenpad.

32

Ik herken de start van het Blotevoetenpad aan dit bord.

Ik doe mijn schoenen uit.
Als ik een lange broek aan heb, dan rol ik de broekspijpen op.
Zo kan mijn broek niet vuil worden.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Aan het Blotevoetenpad staat een bank.
Ik	kan	hierop	zitten	om	mijn	schoenen	uit	te	doen.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Dit is de start van het Blotevoetenpad.
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Soms kan het zijn dat ik even moet wachten om te starten omdat 
iemand anders net gestart is met het Blotevoetenpad.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Ik zal op verschillende ondergronden wandelen.
Alle verschillende soorten ondergronden worden hieronder 
opgesomd.
Mijn	voeten	en	benen	kunnen	tijdens	de	wandeling	zeer	vuil
worden. 
Dat is oké. 
Op het einde van de wandeling kan ik mij wassen aan een kraan.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik zal door water wandelen.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Ik zal over stukjes hout wandelen.

34

Ik zal over boomstronken wandelen.

Ik zal door de modder wandelen.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik zal over dunne boomstammen wandelen.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Er zal over een hindernis wandelen met boomstammen.
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Ik zal over cocosvezel wandelen.

Ik zal over schelpen wandelen.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik zal over kleine stenen wandelen.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Ik zal over keien wandelen.
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Ik zal over grote stenen wandelen.

Ik	zal	over	grote,	platte	stenen	wandelen.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik zal over aarde wandelen.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Ik zal over dunne boomstammen wandelen.
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Ik zal over twijgjes wandelen.

Ik zal over bakstenen wandelen.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik zal over een dunne balk wandelen.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Ik zal over een hindernis wandelen met boomstammen.
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Ik zal over gras wandelen.

Ik zal over aarde wandelen.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Ik zal over zand wandelen.
Dit is het einde van het Blotevoetenpad.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN

Op het einde van het Blotevoetenpad ligt een borstel.
Ik	kan	mijn	voeten	afkuisen	met	deze	borstel	als	ik	dat	wil.
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Aan de achterkant van het hoofdgebouw van PNEC De Kaaihoeve 
is een wasplek.
Hier kan ik mijn voeten aan de kraan komen wassen als ik dat wil.

Ik gebruik de kraan aan de linkerkant.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Mijn voeten zijn proper.
Ik doe mijn schoenen terug aan.

IK ZAL HET BLOTEVOETENPAD VERKENNEN
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MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Tijdens mijn bezoek aan PNEC De Kaaihoeve kan ik een 
natuurkabas lenen.
Een natuurkabas is een rugzak met verschillende opdrachten voor 
kinderen. Deze opdrachten kan ik oplossen in PNEC De Kaaihoeve.
De opdrachten kan ik op voorhand al eens bekijken via deze link:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/811ecfd6-0145-4df3-
8141-a8fb0beab945/natuurkabas.pdf

DE NATUURKABAS
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Ik kan een natuurkabas lenen aan de balie van het hoofdgebouw.
Dit	is	gratis.
Op het einde van mijn bezoek breng ik de natuurkabas terug naar 
het hoofdgebouw.

Al het materiaal dat ik 
nodig heb zit in de 
natuurkabas.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

In	PNEC	De	Kaaihoeve	zijn	er	verschillende	activiteiten	voor	
klassen.
Deze	activiteiten	worden	volledig	op	maat	samengesteld.
Ik	zal	zo’n	activiteit	volgen.
Mijn	activiteit	gaat	over

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

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

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN VOOR KLASSEN
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Een medewerker van PNEC De Kaaihoeve zal mijn klas begeleiden 
tijdens	deze	activiteit.	
Deze medewerker kan ik herkennen aan het logo van de provincie 
Oost-Vlaanderen dat op hun T-shirt of trui staat.

Het kan zijn dat er nog andere mensen meegaan met de 
medewerker. 
Dat is mijn groep. 
Ik	zorg	altijd	dat	ik	bij	de	groep	blijf.
Als	iedereen	van	mijn	groep	er	is,	start	de	activiteit.

De	medewerker	geeft	uitleg	over	wat	we	allemaal	zullen	doen.	
Ik	doe	mijn	best	om	flink	te	luisteren.	
Als ik een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan de medewerker.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN VOOR KLASSEN
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Een	activiteit	met	mijn	klas	duurt	ongeveer	1	tot	2	uur.

Mijn	activiteit	zal	.................................................	duren.



MIJN BEZOEK AAN PNEC DE KAAIHOEVE

Tijdens	de	zomervakantie	kan	ik	meedoen	aan	Schatten	van	Vlieg	
in PNEC De Kaaihoeve.
Ik	kan	hierover	meer	informatie	lezen	via	deze	link:
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/schatten-van-vlieg-
in-de-kaaihoeve-the-voice-van-d/fad40ff2-0a96-44c6-865d-
f6581b6a9798

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING VAN PNEC DE KAAIHOEVE
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In de omgeving van PNEC De Kaaihoeve kan ik een fotozoektocht 
en GPS-zoektocht doen als ik dat wil.
Ik	kan	hierover	meer	informatie	lezen	via	deze	link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-kaaihoeve/ontdekken/in-de-tuin.html

Op het einde van de GPS-zoektocht ga ik met de antwoorden naar 
de balie.
Ik toon de antwoorden aan de medewerker van PNEC De 
Kaaihoeve.
Ik krijg een klein cadeautje van de medewerker.
Dit is een zakje bijenvriendelijk bloemenzaad.



WAAR VIND IK HET TOILET?

In PNEC De Kaaihoeve is een toilet. 
Dit toilet is in het gebouw naast het onthaalgebouw.

HET TOILET
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Ik ga naar binnen via de glazen deur.
In	de	toiletten	is	het	dragen	van	een	mondmasker	verplicht.
Als ik mijn mondmasker nog niet aan heb, doe ik dat aan als ik naar 
binnen ga.

Ik volg de Coronamaatregelen in het toilet.
Ik was mijn handen voor en na het toiletbezoek.
Ik sluit de toiletbril vooraleer ik doorspoel.



WAAR KAN IK ETEN?

Ik kan picknicken op het domein van PNEC De Kaaihoeve.
Er zijn enkele picknicktafels op het domein.
Het kan zijn dat deze picknicktafels bezet zijn.
Dat is oké.

IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN
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In het onthaalgebouw kan ik iets kopen om te drinken.
Het drinken staat in een koelkast in de gang naast de balie.
Ik mag iets/ik zal niets kopen om te drinken (Schrap wat niet past).

Door	de	Coronamaatregelen	is	er	tijdelijk	geen	drankenverkoop.	
Ik	kan	dus	geen	drankje	kopen	tijdens	mijn	bezoek.
Dat is oké.

Op het binnenplein bij het hoofdgebouw staan vuilbakken.
Ik sorteer mijn afval in de vuilbakken.



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan PNEC De Kaaihoeve is gedaan. 
Ik ga terug naar buiten via de zwarte poort.

EINDE
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende 

activiteit.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. 

Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik wandel naar de bushalte ‘Dikkelvenne Saksenboomstraat’.
Het is ongeveer 20 minuten wandelen.  

Ik stap op de bus met nummer 81.
De rit duurt ongeveer 12 minuten. 
Ik	stap	af	aan	het	station	van	Gavere-Asper.

Ik ga met de trein naar	mijn	volgende	activiteit.	

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



DE TERUGWEG

IK GA MET DE AUTO
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Ik stap van PNEC De Kaaihoeve naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit).	Ik	ga	niet	met	de	auto	op	de	foto,	maar	met	onze	
eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS
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Ik wandel naar de bushalte ‘Dikkelvenne Saksenboomstraat’.
Het is ongeveer 20 minuten wandelen.  

Ik stap op de bus met nummer 81. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit).	

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.



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	……………………………………………………………….	

(activiteit).	



DE TERUGWEG

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(activiteit).



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is 
oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een 

fijne	dag	van.	
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