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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 Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve 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 Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve. Dit is een streekcentrum in Eeklo. Hier kan ik 

leren over de geschiedenis van Meetjesland, een kijkje nemen in de moestuin  en zoveel meer. Veel mensen vinden 

een bezoek aan de Huysmanshoeve leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in de 

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

VERTREK

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

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve.

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

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

Streekcentrum Huysmanshoeve om …….………… (uur). 

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

Eeklo is gelegen in het noorden 

van de provincie Oost-

Vlaanderen. 

Eeklo wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve 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

5

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 Het Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve	is	gratis.
Ik hoef mijn bezoek niet te reserveren op voorhand.
Soms kan het zijn dat ik voor evenementen op 
voorhand moet reserveren. 
Dat kan ik doen via deze website: 
www.plattelandscentrum.be

Op het domein van Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve draag ik een mondmasker.

Honden zijn welkom in Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve als ze 
aan de leiband blijven.



HOE GA IK NAAR DE HUYSMANSHOEVE?

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 DE HUYSMANSHOEVE?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Ik ga met de trein naar de Huysmanshoeve. 

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	bus	van	het	station	naar	de	Huysmanshoeve.	

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

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ................... minuten. 

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

Als ik van de bus stap, moet ik nog ................. minuten stappen 
tot de ingang van Het Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve. 



HOE GA IK NAAR DE HUYSMANSHOEVE?

IK GA MET DE AUTO
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Ik ga met de auto naar Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve. 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

We komen aan bij Het Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve. 
Ik herken de ingang aan dit rode bord.

Ik rij niet op deze oprit naar binnen.
Ik volg de pijl naar de parking.
De parking is rechst van de oprit.

Dit is de ingang naar de parking.
Ik rij verder via deze weg.



HOE GA IK NAAR DE HUYSMANSHOEVE?

IK GA MET DE AUTO
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Ik kom aan bij de parking.
Ik parkeer mijn auto hier.

Ik kan via de parking naar de Huysmanshoeve wandelen.
Ik hoef niet terug te keren naar het rode bord.
Ik ga naar links tot ik aan de brug ben.
Via de brug kan ik naar de Huysmanshoeve wandelen.



HOE GA IK NAAR DE HUYSMANSHOEVE?

IK GA MET DE BUS
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Ik ga met de bus naar de Huysmanshoeve. 

Ik wandel naar de bushalte van bus .............. 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

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

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer .................. minuten 
stappen tot de ingang van Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve. 



HOE GA IK NAAR DE HUYSMANSHOEVE?

IK GA MET DE FIETS
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Ik	ga	met	de	fiets	naar	Provinciaal	Streekcentrum	
Huysmanshoeve.

Ik kom aan bij de ingang van Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve.

Ik herken de ingang aan het rode bord waarop staat ‘Het 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve’.

Ik	fiets	verder	op	de	oprit.



HOE GA IK NAAR DE HUYSMANSHOEVE?

IK GA MET DE FIETS
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Ik kom aan een gebouw.
Ik ga door de poort naar binnen.

Rechts	is	een	fietsenstalling.
Ik	zet	mijn	fiets	in	de	fietsenstalling.
Ik	doe	mijn	fiets	op	slot.



HOE GA IK NAAR DE HUYSMANSHOEVE?

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar Het Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve.



IK KOM AAN BIJ DE HUYSMANSHOEVE: WAT NU?

Ik kom aan bij Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve.
Dit is de hoofdingang van de Huysmanshoeve.

AANKOMST

Ik herken de hoofdingang aan het rode infobord waarop staat 
‘Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve’.

Ik ga verder via de lange oprit.

Ik kom aan bij het gebouw.

14



IK KOM AAN BIJ DE HUYSMANSHOEVE: WAT NU?

Aan de poort staat een infobord.
Op dit infobord staan de coronamaatregelen die ik moet volgen 
als ik een bezoek breng aan de Huysmanshoeve.

AANKOMST
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Ik ga verder door de poort naar binnen.
Ik ben op het binnenplein.

In het Het Provinciaal 
Streekcentrum Huysmanshoeve 
kan ik veel doen.
Ik kan er wandelen, boerengolf en 
volksspelen spelen en zoveel meer.
In dit stappenplan worden de 
verschillende	activiteiten	
overlopen.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

MIJN	BEZOEK	AAN	DE	HUYSMANSHOEVE

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING

IK SPEEL BOERENGOLF

IK SPEEL KRULBOL

ATELIERS	IN	DE	HUYSMANSHOEVE

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN VOOR KLASSEN

HET TOERISTISCH INFOKANTOOR

16



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein van Het Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve	kan	ik	verschillende	activiteiten	doen.
Deze	activiteiten	worden	hieronder	overlopen.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein zijn enkele weides met 
dieren.
Ik kan een bezoek brengen aan deze dieren 
als ik dat wil.
Ik bekijk de dieren van achter de 
omheining.
Soms kan het zijn dat een weide leeg is.
Dat is oké.

Op het domein staan enkele kijkvensters.
Dit zijn metalen platen met een venster in.
Onder het venster staat een gedicht.
Het gedicht gaat over hetgeen ik door het venster kan zien.
Ik kan deze gedichten lezen als ik dat wil.

Op het domein staan 5 trappalen.
Dit is een trappaal.
Bij een trappaal kan ik enkele korte verhalen of weetjes horen.
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MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Onderaan de paal is een hendel.
Ik kan op deze hendel drukken met mijn voet.
Dan hoor ik de korte verhalen of weetjes.
Hoe langer ik druk, hoe meer ik hoor. 
De verhalen gaan over het maaibeheer, de hoogstamboomgaard, 
de knotwilgen, het poortgebouw, het woonhuis, de moestuin, de 
kruidentuin en zoveel meer.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein kan ik een wandeling maken.
De route van deze WANDeling kan ik bekijken via deze link:
https://www.plattelandscentrum.be/files/de-wandeling-v3.pdf
Via deze link kan ik ook enkele leuke weetjes terugvinden over de 
Huysmanshoeve en het Meetjesland.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
De wandeling is 6,5 kilometer lang.
Ik wandel rondom domein van Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve en de omgeving.

Op het domein kan ik enkele infoborden zien.
Hierop	staat	informatie	over	de	Huysmanshoeve	en	de	omgeving.
Ik kan deze infoborden lezen als ik hier meer over wil weten.
Ik	kan	ook	aan	mijn	begeleider	vragen	om	de	informatie	voor	te	
lezen.
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MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein is een 
wandkiosk	met	meer	informatie		over	het	project	‘DE	WAND’.
Aan de WAND staan enkele kunstwerken.
Af en toe komen er nieuwe kunstwerken bij.
Ik kan helpen met het versieren van DE WAND als ik dat wil. 
Daarvoor stuur ik een mail naar 
huysmanshoeve@plattelandscentrum.be	of	vraag	ik	meer	
informatie	aan	een	medewerker.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein staan enkele volksspelen.
Ik kan deze hier spelen als ik dat wil.
Als ik de uitleg van een spel niet kan, kan ik hulp vragen aan een 
medewerker van de Huysmanshoeve.
Deze medewerker zal het spel aan me uitleggen.

Soms kan het zijn dat iemand anders een volksspel aan het spelen 
is dat ik wil spelen.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Op het domein is een moestuin.
Ik mag kijken naar deze moestuin.
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MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Ik kan niet naar binnen in de moestuin.
Dat mag enkel als een medewerker van de Hysmanshoeve zegt 
dat ik dat mag.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein is een boomgaard.
Ik doe mijn best om geen fruit te plukken uit de boomgaard.

20

Op het domein zijn enkele bessenstruiken.
Ik doe mijn best om geen bessen te plukken.

Bij de bessenstruiken staat een infobord.
Op dit infobord kan ik zien welke bessen ik kan zien aan de 
struiken.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein is een kruidentuin.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

De kruiden staan in een perk.
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Bij de kruidentuin staat een infobord.
Op dit infobord kan ik zien welke kruiden er in welk perk staan.

In de tuin staat een Wiglo.
Dit is een gevlochten wilgenhut die bestaat uit een wilgentunnel 
die leidt naar een zithoekje.
Ik	mag	in	deze	wilgenhutten	en	wilgentunnels	spelen	als	ik	dat	wil.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Ik kan door de wilgentunnels stappen.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het einde van de wilgentunnel is een zithoekje.
Ik	kan	hier	zitten	als	ik	dat	wil.
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Bij de zithoek staat een muziekinstrument.
Dit zijn buisklokken.
Ik kan hierop spelen als ik dat wil.

Op het domein staat een speelgoedkeuken.
Ik kan hierop doen alsof ik kook met modder als ik dat wil.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein is een bomenparcours.
Ik kan hierop spelen als ik dat wil.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE
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Onder het afdak is een zithoek.
Ik	kan	in	deze	zithoek	zitten	als	ik	dat	wil.

In	dit	gebouw	is	plaats	om	te	zitten.
Dit is het Open Wagenhuis.

In het gebouw staan ook enkele volksspelen.
Soms kan het zijn dat de volkspelen zowel in het gebouw als 
buiten staan.
Ik kan deze hier spelen als ik dat wil.
Als ik de uitleg van een spel niet kan, kan ik hulp vragen aan een 
medewerker van de Huysmanshoeve.
Deze medewerker zal het spel aan me uitleggen.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Aan de muren hangen tentoonstellingskasten.
Dit zijn ‘Vierkante meter kastjes’. 
In deze kasten kunnen bezoekers hun eigen kunstwerken of 
verzamelingen tentoonstellen. 
Als ik dat wil, kan ik mijn kunstwerken tentoonstellen in deze 
kasten. 
Dan vraag ik meer info vragen bij een medewerker of stuur ik een 
mail	naar	huysmanhoeve@plattelandscentrum.be.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein staan enkele 
banken en stoelen.
Ik kan op deze banken en stoelen 
gaan	zitten	als	ik	dat	wil.
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Op het domein staan enkele kastjes.
Ik kan deze kastjes open doen als ik dat wil.
In de kastjes kan ik gedichten lezen.

De ondergrond over het volledige domein bestaat uit gras.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein staan enkele wegwijzers met pijlen.
Om	de	verschillende	activiteiten	terug	te	vinden	op	het	domein	
kan ik de pijlen volgen.

MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op het domein van Het Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve	staan	enkele	ontsmettingsstations.
Hier	kan	ik	mijn	handen	ontsmetten	als	ik	dat	wil.
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MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

In Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve kan ik een 
bezoek brengen aan de tentoonstelling.
Deze tentoonstelling gaat over de geschiedenis van het 
Meetjesland.
Ik	kan	de	tentoonstelling	bezoeken	in	dit	witte	gebouw.

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING

Ik ga via deze deur naar binnen.
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Voor ik naar binnen ga, ontsmet ik mijn handen.

Ik ben in de inkomhal.
Een	bezoek	aan	de	tentoonstelling	is	gratis.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Ik ga eerst naar links.

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING

Ik volg de gang.
Op het einde van de gang ga ik naar binnen in de eerste kamer.
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Dit is de eerste kamer.
Hier	 staan	ook	enkele	 streekproducten	die	 ik	 kan	 kopen	tijdens	
mijn bezoek.

Ik ga terug naar de gang.
Ik ga via deze deur verder.
Ik let goed op dat ik mijn hoofd niet stoot als ik naar binnen ga in 
deze kamer.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Het plafond in deze kamer is laag.

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING

In	de	ene	hoek	van	de	kamer	staan	enkele	kratten.
In	deze	kratten	liggen	informatiefolders.
Ik	kan	deze	informatiefolders	bekijken	als	ik	dat	wil.
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In de andere hoek van de kamer staat een scherm.
Hierop	kan	ik	een	film	kijken	als	ik	dat	wil.

Terwijl	ik	naar	de	film	kijk,	kan	ik	op	de	bank	met	de	gele	kussens	
gaan	zitten.
Er	zijn	5	films	waaruit	ik	kan	kiezen.
Er	is	een	film	over	het	Meetjesland	die	een	halfuur	duurt.
Er	 is	een	film	over	de	wandeling	 in	de	Huysmanshoeve	die	een	
halfuur duurt.
Er	is	een	film	over	de	Huysmanshoeve	in	1965	die	8	minuten	duurt.	
Er	is	een	film	over	Rick	De	Leeuw	die	ongeveer	6	minuten	duurt.
Er	is	een	film	over	Joost	Van	Hyfte	die	ongeveer	5	minuten	duurt.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Ik	maak	een	keuze	uit	het	filmpje	dat	ik	wil	zien.
Ik	kan	kiezen	om	1	of	meerdere	filmpjes	te	bekijken.
Ik gebruik hiervoor de muis van de computer.

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING
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Ik	ga	met	de	smalle,	witte	trap	naar	de	tussenverdieping.
Ik let goed op, want dit is een gevaarlijke trap.

Dit is de kamer op de tussenverdieping.

In de hoek van de kamer staat een beeld van een oud vrouwtje.
Het	oud	vrouwtje	begint	automatisch	te	spreken	als	ik	de	kamer	
binnen stap.
Ze vertelt het verhaal over de naam ‘Meetjesland’.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Bij elke kamer hangt een infobord.
Op	dit	infobord	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	de	kamer	als	ik	
dat wil.
Ik	kan	ook	vragen	aan	mijn	begeleider	om	de	informatie	voor	te	
lezen.

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING

Ik ga met de trap naar boven.
Ik let goed op want de trap is smal.
Ik hou de armleuning goed vast.

Door	 de	 Coronamaatregelen	 kan	 ik	 tijdens	mijn	 bezoek	 aan	 de	
Huysmanshoeve enkel de benedenverdieping bezoeken. 
Dat is oké. Als ik op een ander moment terug kom, kan ik de 
bovenverdieping misschien wel bezoeken. 

30

Ik ben op de bovenverdieping.
Hier zijn 2 ruimtes.

Tussen de 2 ruimtes is een kleine trap.
Ik let op dat ik niet struikel over deze trap.

De vloer bestaat uit houten planken. 
Ik hoor gekraak als ik op de vloer stap.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

In deze ruimte kan ik verschillende voorwerpen bekijken.
Dit zijn voorwerpen die vroeger gebruikt werden voor het 
uitoefenen	van	oude	beroepen	zoals	schoenmaker,	optieker,	
horlogemaker en beenhouwer. 

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING

Bij de voorwerpen hangt een kaartje.
Op dit kaartje kan ik lezen wat elk voorwerp is.

31

Ik ga terug naar beneden met de smalle trap.
Ik hou de trapleuning goed vast.

Ik ben beneden.
Ik ga naar rechts.
Op het einde is een deur.
Ik ga door de deur naar de laatste kamer.
Ik ga van een ruimte met veel licht naar een ruimte met weinig 
licht.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Ik stap naar het einde van deze kamer.

IK BEZOEK DE TENTOONSTELLING

In de kamer staat een oude typmachine.
Ik mag hier een berichtje op typen als ik dat wil.

32

Ik	ga	naar	buiten	via	de	witte	deur.
Ik ga van een kamer met weinig licht naar een ruimte met veel 
licht.

Soms kan het zijn dat de deur niet openstaat. 
Dat is oké.
Dat wil zeggen dat ik naar buiten kan via de ingangsdeur.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

In Provinciaal Streekcentrum Hysmanshoeve kan ik boerengolf 
spelen.
Dit lijkt op gewone golf, maar met een grotere bal.
Boerengolf kan ik spelen vanaf 1 april tot en met 1 september.

IK SPEEL BOERENGOLF

Ik ga naar de cafetaria.
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Ik zeg aan de medewerker aan de toog dat ik graag boerengolf wil 
spelen.
De medewerker legt het spel uit.

Ik betaal 5 euro per persoon.
De	medewerker	geeft	me	voor	elke	persoon	een	drankbonnetje.
Dit bonnetje kan ik gebruiken na het spelen van het spel.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Ik	ga	naar	het	toeristisch	infokantoor.
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 SPEEL BOERENGOLF

Ik zeg dat ik graag boerengolf zou spelen.
Ik toon mijn drankbonnetje.
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De	medewerker	geeft	me	het	materiaal	om	boerengolf	te	spelen.
Dat is een bal per groep en een boerengolfclub per persoon.
Er	kunnen	maximum	5	mensen	in	mijn	groep	zitten.

Ik	krijg	ook	een	plattegrond	van	het	domein.
Hierop kan ik zien waar de start van de boerengolf is.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Ik ga naar de start van de boerengolf.

IK SPEEL BOERENGOLF

Bij elke hole staat een paaltje met een dier op. 
Ik mik steeds van de startplaats naar het paaltje.
In de buurt van het paaltje is een gat.
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Het is de bedoeling dat ik met mijn boerengolfclub de bal in het 
gat sla. 
Ik tel hierbij hoeveel pogingen ik nodig heb.

Ik	volg	de	route	die	op	de	plattegrond	staat.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Op	de	achterkant	van	de	plattegrond	kan	ik	de	spelregels	nog	eens	
nalezen.
Ik kan hier ook de score bijhouden.

IK SPEEL BOERENGOLF

36

Op het einde van het spel breng ik mijn boerengolfmateriaal terug 
naar	het	toeristisch	infokantoor.
Het scoreformulier mag ik zelf bijhouden als ik dat wil.

Met mijn drankbonnetje kan ik een drankje bestellen in de 
cafetaria.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

In Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve kan ik krulbol 
spelen.
Dit is de krulbolbaan.
Ik vraag het materiaal om krulbol te spelen aan een medewerker 
van de Huysmanshoeve. 
Dit	is	gratis.
De	medewerker	zal	het	ontsmette	materiaal	naast	het	krulbolveld	
klaarleggen.

IK SPEEL KRULBOL

Bij krulbol is het de bedoeling dat ik de bol zo dicht mogelijk bij de 
paal rol.

37

De spelregels staan op het blad dat bij de krulbolbaan hangt.
Ik lees de spelregels voor ik begin te spelen.

Ik kan de score bijhouden via dit scorebord.

Op het einde van mijn spel ontsmet ik het krulbolmateriaal zelf 
met	het	ontsmettingsmiddel	dat	ik	van	de	medewerker	kreeg.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

In	de	Huysmanshoeve	worden	regelmatig	ateliers	georganiseerd.
Dit zijn workshops waarbij ik iets kan bijleren over 
verschillende ambachten zoals bakken, werken met wol, oogsten 
en zoveel meer.
Ik	kan	hierover	meer	informatie	lezen	via	deze	link:
https://www.plattelandscentrum.be/huysmanhoeve/onze-ate-
liers

ATELIERS IN DE HUYSMANSHOEVE

38



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

In Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve 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 Het Provinciaal Streekcentrum 
Huysmanshoeve	zal	mijn	klas	begeleiden	tijdens	deze	activiteit.	

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 DE HUYSMANSHOEVE

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN VOOR KLASSEN
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Een	 activiteit	 met	 mijn	 klas	
duurt ongeveer 3 uur.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

In Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve is een 
toeristisch	infokantoor.
Hier	kan	ik	informatie	vragen	over	de	activiteiten	in	de	streek.
Het infokantoor is in dit gebouw.

HET TOERISTISCH INFOKANTOOR

Ik kan naar binnen gaan via deze deur.
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Ik ontsmet mijn handen voor ik naar binnen ga in het gebouw.

Ik ben binnen.
Daar is de balie.
Achter de balie zit een medewerker.
Ik kan mijn vragen stellen aan deze medewerker.
Deze medewerker zal zijn/haar best doen om mijn vragen te 
beantwoorden.



MIJN BEZOEK AAN DE HUYSMANSHOEVE

Tegenover de balie staan enkele rekken.
In	deze	rekken	staan	brochures	over	activiteiten	die	ik	kan	doen	
in de streek.
Ik mag deze brochures meenemen als ik dat wil.

HET TOERISTISCH INFOKANTOOR

42



WAAR VIND IK HET TOILET?

In Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve is een toilet. 
Dit toilet is in gebouw op het binnenplein.
Dit is het toiletgebouw.

HET TOILET

43

Hier is een toilet voor vrouwen en een toilet voor mannen.

Ik ontsmet mijn handen voor ik naar binnen ga in het 
toiletgebouw.



WAAR KAN IK IETS ETEN OF DRINKEN?
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA

IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN

44



WAAR KAN IK ETEN?

IK ZAL IETS DRINKEN OF ETEN IN DE CAFETARIA

45

In Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve is een cafetaria.
Ik zal iets eten/drinken in deze cafetaria.
In de cafetaria verkopen ze voornamelijk streekproducten.
Ik	kan	zitten	aan	de	picknicktafels.

Ik	kan	ook	binnen	onder	het	afdak	zitten	als	ik	dat	wil.
Een medewerker van de Huysmanshoeve zal mijn bestellen komen 
opnemen en brengen.
Ik kan betalen via de Payconiq-app.

Ik ben klaar.
Ik laat mijn lege glazen en plateau staan.
De medewerkers van de Huysmanshoeve zullen mijn tafel komen 
afruimen.



WAAR KAN IK ETEN?

Bij Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve is een 
cafetaria.
Ik zal niets eten en/of drinken in de cafetaria. 

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA
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WAAR KAN IK ETEN?

Ik kan picknicken op het domein van Het Provinciaal 
Streekcentrum Huysmanshoeve.
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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DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

In	het	toeristisch	infokantoor	van	de	Huysmanshoeve	is	een	kleine	
souvenirwinkel. 
In de souvenirwinkel worden streekproducten verkocht.
Deze	souvenirwinkel	is	in	het	toeristisch	infokantoor.
Ik zal mag iets kopen in de winkel. 

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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Ik zal iets kopen van ........................... euro.
Ik	betaal	aan	de	balie	van	het	toeristisch	infokantoor.



DE SOUVENIRWINKEL

In	het	toeristisch	infokantoor	van	de	Huysmanshoeve	is	een	kleine	
souvenirwinkel. 
Ik zal niets kopen in de winkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve 
is gedaan. 
Ik ga terug naar buiten via de grote 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

52



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

Het is ongeveer ............... minuten wandelen.  

Ik stap op de bus met nummer .......................

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 GA MET DE AUTO
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Ik stap van Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve 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 ............................................................

Het is ongeveer .................... minuten wandelen.  

Ik stap op de bus met nummer ...................... 

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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