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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 De Boerekreek 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 De Boerekreek. Dit is een Provinciaal domein in Sint-Laureins waar ik veel kan sporten. Veel 

mensen vinden een bezoek aan De Boerekreek leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in De 

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

VERTREK

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

De Boerekreek.

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

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

…….………… (uur). 

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

Sint-Laureins is gelegen in het 

noorden van de provincie 

Oost-Vlaanderen. 

Sint-Laureins wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar De Boerekreek 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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MAATREGELEN CORONAVIRUS

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.

In De Boerekreek mag ik een mondmasker dragen als 
ik dat wil. 
Het dragen van een mondmasker is niet verplicht.
Ik moet wel steeds een mondmasker bij hebben.



HOE GA IK NAAR DE BOEREKREEK?

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 BOEREKREEK?

Ik ga met de trein naar De Boerekreek. 

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	Eeklo.	

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik	ga	met	de	bus	van	het	station	naar	De	Boerekreek.	
Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer 63 op perron 4.
Ik stap op de bus. 
De	rit	duurt	ongeveer	30	minuten.	
Ik	stap	af	aan	halte	Sint-Jan-in-Eremo-Kerk.

Opmerking: Deze bus rijdt niet zo vaak.

Als	ik	van	de	bus	stap,	moet	ik	nog	15	minuten	stappen	tot	de	
ingang van De Boerekreek. 
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HOE GA IK NAAR DE BOEREKREEK?

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

Ik ben bijna bij De Boerekreek.
Ik volg de pijlen waarop staat ‘Sportcentrum De Boerekreek’.

Ik kom aan bij De Boerekreek.
Ik parkeer mijn auto op de parking.



HOE GA IK NAAR DE BOEREKREEK?

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

Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

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



HOE GA IK NAAR DE BOEREKREEK?

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

Ik kom aan bij De Boerekreek.
Ik	fiets	verder	op	het	domein.

Ik volg de pijlen naar het onthaal.

Ik kom aan bij het onthaal.
Voor	het	onthaal	is	een	fietsenstalling.
Ik	zet	mijn	fiets	in	de	fietsenstalling.
Ik	doe	mijn	fiets	op	slot.



HOE GA IK NAAR DE BOEREKREEK?

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar De Boerekreek.



IK KOM AAN BIJ DE BOEREKREEK: WAT NU?

Ik kom aan bij De Boerekreek.
Ik herken de ingang aan dit infobord.

AANKOMST

Een	bezoek	aan	De	Boerekreek	is	gratis.

Een bezoek aan De Boerekreek kan 
uit	verschillende	activiteiten	bestaan:	
paardrijden, spelen op het 
speelplein, zeilen, beachvolleybal en 
zoveel meer.
In dit stappenplan worden de 
verschillende	activiteiten	besproken.
Het kan zijn dat ik niet alles zal doen
tijdens	mijn	bezoek.
Dat is oké.
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IK KOM AAN BIJ DE BOEREKREEK: WAT NU?

AANKOMST

In De Boerekreek staan enkele vuilbakken.
Als ik afval heb, doe ik het afval in de vuilbak.

In De Boerekreek kunnen gasten blijven slapen als zij dat op 
voorhand reserveren. 
Op	de	website	van	Toerisme	voor	Autisme	kan	ik	een	gratis	
stappenplan	downloaden	met	meer	informatie	over	dit	verblijf.
Dat kan via deze link: 
www.toerismevoorautisme.be/portfolio/de-boerekreek
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Honden zijn welkom in De Boerekreek als ze aan de leiband blijven.



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK
ALGEMENE INFORMATIE

IK BEZOEK DE BOEREKREEK

IK SPEEL BOERENGOLF

IK ZAL FIETSEN HUREN IN DE BOEREKREEK

IK	ZAL	PAARDRIJDEN	IN	DE	BOEREKREEK

IK ZAL EEN WATERSPORT DOEN IN DE BOEREKREEK

IK ZAL EEN ORIENTATIELOOP DOEN IN DE BOEREKREEK
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MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

ALGEMENE INFORMATIE
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Ik breng een bezoek aan De Boerekreek.
Hier	kan	ik	verschillende	activiteiten	doen.
In	dit	stappenplan	worden	de	verschillende	activiteiten	overlopen.
Het	kan	zijn	dat	ik	niet	alle	activiteiten	zal	doen.
Dat is oké.

Sommige	activiteiten	in	De	Boerekreek	zijn	enkel	voor	groepen.
Deze	activiteiten	kan	ik	enkel	doen	in	groep:
Watersporten,	een	oriëntatieparcours	doen,	teambuilding	en	boerengolf.
De	groepen	moeten	op	voorhand	reserveren	voor	deze	activiteiten.
Dat	kan	door	te	bellen	naar	het	nummer	+32	9	218	96	71	of	te	mailen	naar	boerekreek@oost-vlaanderen.be.

Deze	activiteiten	kan	ik	doen	in	De	Boerekreek	zonder	te	reserveren:
Wandelen,	fietsen,	spelen	op	de	speeltuin,	petanque	spelen,	beachvolleyballen,	voetballen,	vissen,	yoga	doen	op	
het yogapad en de kijkhut bezoeken.

In De Boerekreek kan ik ook paardrijden. 
Ik kan in groep paardrijden of individueel.
Als	ik	wil	paardrijden	moet	ik	altijd	eerst	reserveren	door	een	mail	te	sturen	naar	boerekreek@oost-vlaanderen.be.

In De Boerekreek worden sportdagen en sportkampen georganiseerd.
Dan zal ik verschillende sporten doen.
Ik selecteer de sporten in dit stappenplan die ik zal doen.
Soms kan het zijn dat niet alle spelletjes of sporten in dit stappenplan staan.
Dat is oké.
Mijn	begeleider	zal	deze	activiteiten	met	mij	voorbereiden.
De sporten en spelletjes worden begeleid door medewerkers van De Boerekreek.

 



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

IK BEZOEK DE BOEREKREEK

16

Dit is De Boerekreek.
Hier	kan	ik	vele	activiteiten	doen.
Hieronder	worden	enkele	activiteiten	overlopen.
Het	kan	zijn	dat	ik	niet	alle	activiteiten	zal	doen.
Dat is oké.

Ik kan veel wandelen als ik dat wil.
Ik kan vrij rondwandelen op het domein.
Ik kan ook een wandelroute volgen als ik dat wil. 
Dan kan ik de knooppuntenroutes volgen.

Op het domein De Boerekreek kan ik ook een wandeltocht met 
activiteiten	doen.
Deze wandeltocht heet de Boerekreektocht. 
Deze	wandeling	is	5	kilometer.
Meer	informatie	over	deze	wandeling	kan	ik	hier	vinden:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/260663a5-07b7-
4486-95bc-e232e920b1ba/Folder%20boerekreektocht.pdf

Op het domein De Boerekreek kan ik een wandeltocht maken met 
geluidsfragmenten.
Deze wandeltocht heet de minful-wandelroute.
Deze wandeling is 9,4 kilometer.
Meer	informatie	over	deze	wandeling	kan	ik	hier	vinden:
https://www.meetjesland.be/mindful-wandelen



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

In De Boerekreek is een yogapad.
Langs dit yogapad staan 7 eenvoudige yogaoefeningen.
Ik kan deze yogaoefeningen herkennen aan de grijze paaltjes.
Op het paaltje staat een nummer en de naam van de oefening.
Via	deze	link	kan	ik	de	brochure	gratis	downloaden:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/b0a58235-4d0c-
48a5-bdc3-f4ec8de9db9f/Folder%20yogapad.pdf
Zo kan ik zien hoe ik de oefening kan doen.

IK BEZOEK DE BOEREKREEK

In	De	Boerekreek	zijn	enkele	petanquevelden.
Hierop	kan	ik	petanque	spelen	als	ik	dat	wil.
Ik	kan	zelf	mijn	petanqueballen	meebrengen.
Ik	 kan	 ook	 petanqueballen	 lenen	 in	 het	 onthaalgebouw	 van	 de	
Boerekreek. 
Als	ik	verblijf	in	De	Boerekreek	kan	ik	gratis	petanque	spelen.
Als	 ik	niet	verblijf	 in	De	Boerekreek	betaal	 ik	5	euro	per	uur	per	
terrein. Ik betaal in het onthaalgebouw.

In De Boerekreek is een voetbalveld.
Hierop kan ik voetballen als ik dat wil.
Ik kan zelf mijn voetbal meebrengen.
Ik kan ook een voetbal lenen in het onthaalgebouw van de 
Boerekreek.
Als	ik	verblijf	in	De	Boerekreek	kan	ik	gratis	voetballen.
Als	 ik	niet	verblijf	 in	De	Boerekreek	betaal	 ik	5	euro	per	uur	per	
terrein. Ik betaal in het onthaalgebouw.

In De Boerekreek is een beachvolleybalveld.
Hierop kan ik volleyballen als ik dat wil.
Ik kan zelf mijn volleybal meebrengen.
Ik kan ook een volleybal lenen in het onthaalgebouw van de 
Boerekreek.
Als	ik	verblijf	in	De	Boerekreek	kan	ik	gratis	volleyballen.
Als	 ik	niet	verblijf	 in	De	Boerekreek	betaal	 ik	5	euro	per	uur	per	
terrein. Ik betaal in het onthaalgebouw.
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MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

In De Boerekreek is een speeltuin.
Ik kan hierop spelen als ik dat wil.

IK BEZOEK DE BOEREKREEK

In De Boerekreek is een hindernissenparcours over de gracht.
Ik kan hierop klauteren en klimmen als ik dat wil.

In de Boerekreek is een manege.
In de Boerekreek kan ik paardrijden als ik dat wil.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 26.

Bij de manege horen stallen.
Deze stallen zijn enkel voor de paarden en hun ruiters.
Als bezoeker mag ik niet tussen de stallen stappen.
Zo zal ik de paarden niet storen.
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MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

In de weides van het domein De Boerekreek staan paarden. 
Ik kan de paarden in de weides bezoeken als ik dat wil.
Ik blijf achter de omheining.
Zo zal ik de paarden niet storen.

IK BEZOEK DE BOEREKREEK

Ik doe mijn best om de paarden niet te aaien.
Zo kunnen de paarden uitrusten.

Rondom	het	domein	van	de	Boerekreek	kan	ik	fietsen	en	
moutainbiken. 
Via	deze	 link	kan	 ik	meer	 informatie	lezen	over	de	verschillende	
routes in de buurt van de Boerekreek:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-boerekreek/sporten/Fietsen-en-mountainbiken.html
Groepen	kunnen	fietsen	huren	in	de	Boerekreek.
Ik	kan	hierover	meer	informatie	lezen	vanaf	pagina	24.

In de Boerekreek is een groot meer.
Ik mag niet zwemmen in dit meer.
Ik kan hierop watersporten doen met begeleiders van de 
Boerekreek.
Ik moet hiervoor reserveren. 
Ik	kan	hierover	meer	informatie	lezen	vanaf	pagina	31.
Zonder begeleiders van de Boerekreek kan ik geen watersport 
doen in de Boerekreek.
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MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

Op het domein van De Boerekreek is een zone waar ik kan vissen.
Om te vissen heb ik een visvergunning nodig. 
Deze visvergunning heet Visverlof van het Vlaams Gewest.
Meer	 informatie	over	het	vissen	en	het	hengelreglement	kan	 ik		
terugvinden via deze link: 
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-boerekreek/sporten/vissen.html
Via	deze	link	kan	ik	een	plattegrond	bekijken	met	de	hengelzones:	
www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/hengel-
kaart_meetjeslandse_kreken.pdf

IK BEZOEK DE BOEREKREEK

Op het domein De Boerekreek staat een kijkhut.

Ik kan naar binnen gaan in de kijkhut.

In de kijkhut zijn gaten.
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MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

Ik	kan	door	de	gaten	kijken	naar	de	vogels	die	op	het	water	zitten.
Ik	doe	mijn	best	om	stil	te	zijn	in	de	kijkhut.

IK BEZOEK DE BOEREKREEK
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MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

IK SPEEL BOERENGOLF
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In De Boerekreek kan ik boerengolf spelen.
Dit lijkt op gewone golf, maar met een grotere bal.

Ik ga naar het onthaalgebouw.

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

Ik betaal 22 euro per persoon.



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

IK SPEEL BOERENGOLF
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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.
Soms kan het zijn dat iedere persoon van mijn groep een bal krijgt.
Dat is oké.

Ik ga naar de start van de boerengolf.

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

Op het einde van het spel breng ik mijn materiaal terug naar het 
onthaalgebouw.



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

IK ZAL FIETSEN HUREN IN DE BOEREKREEK
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In	De	Boerekreek	kan	ik	met	een	groep	fietsen	en	mountainbikes	
huren.
Ik reserveer op voorhand via het aanvraagformulier op de
website.
Via	deze	link	kan	ik	meer	informatie	vinden:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-boerekreek/sporten/Fietsen-en-mountainbiken.html

Als ik aankom in De Boerekreek, ga ik naar het onthaalgebouw.
Ik ga naar binnen.

Ik	zeg	aan	de	medewerker	dat	ik	fietsen	of	mountainbikes	heb	
gehuurd.

De betaling gebeurt achteraf via factuur.



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

IK ZAL FIETSEN HUREN IN DE BOEREKREEK
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De	medewerker	gaat	met	mij	mee	naar	de	fietsen.
Iedereen	uit	mijn	groep	krijgt	een	fiets.

In	de	buurt	van	De	Boerekreek	zijn	enkele	fietsroutes.
Via	deze	link	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	deze	fietsroutes:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-boerekreek/sporten/Fietsen-en-mountainbiken.html

Op	het	einde	van	mijn	fietstocht	breng	ik	mijn	fiets	of	
mountainbike terug naar het onthaalgebouw van De Boerekreek.



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

IK ZAL PAARDRIJDEN
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In De Boerekreek is een manege.
In deze manege kan ik paardrijden.
Ik kan op verschillende manieren paardrijden in de manege van De Boerekreek.

1.	Ik	kan	lessen	volgen	in	de	manege	van	De	Boerekreek.
De lessen worden gegeven door Hippoclub De Boerekreek.
Als	ik	hierover	meer	informatie	wil,	stuur	ik	een	mail	naar	hippoclubdeboerekreek@gmail.com.

2. In De Boerekreek kan ik op paardenkamp gaan.
Het kamp wordt gegeven door medewerkers van De Boerekreek.
Als ik op paardenkamp ga in De Boerekreek, moet ik mijn paard niet apart huren.
Het gebruik van mijn paard zit inbegrepen in de prijs.
Meer	informatie	hierover	kan	ik	lezen	via	deze	link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-boerekreek/kampen/ponykamp.html

3. Ik volg een ruitersroute die vertrekt vanuit De Boerekreek.
Meer	informatie	hierover	kan	ik	lezen	via	deze	link:	
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-boerekreek/sporten/ponyrijden/ruiterroutes.
html

Ik zal op manier .................... paardrijden in De Boerekreek.

Ik kan met mijn eigen paard rijden in De Boerekreek.
Ik kan mijn eigen paard meebrengen van thuis of ik kan mijn paard in de stal van De Boerekreek laten staan.
Ik	kan	ook	kiezen	om	een	paard	te	huren	voor	1	of	meerdere	dagen.	
Meer	informatie	over	het	huren	van	een	paard	of	een	stal	kan	ik	lezen	via	deze	link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-boerekreek/sporten/ponyrijden.html

In De Boerekreek zijn zadels en hoofdstellen aanwezig voor de 
paarden. 
Ik	breng	zelf	laarzen	mee	om	aan	te	doen	tijdens	het	paardrijden.
Via deze link kan ik zien welke kleren ik best nog aandoe om te 
paardrijden:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/9301479f-537f-4460-
90b8-ffef869b24cc/1848_21833_boerekreek_e-form_kledijwij-
zer%20(3).pdf
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Dit is het gebouw van de manege.
Hier zijn de binnenpiste, de stallen en het materiaal.

Dit is de ingang van de manege.
Ik ga naar binnen.

Ik ben in de manege.

Op het einde van de gang kan ik naar rechts gaan.
Daar zijn de stallen van de paarden.
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IK ZAL PAARDRIJDEN
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Aan elke stal hangt een foto van het paard dat in die stal zit.
Op de foto staat ook de naam van het paard.

Voor me is de wasplaats voor de paarden.

Aan de linkerkant is de ingang van de binnenpiste. 

Als	ik	in	de	manege	ben,	doe	ik	mijn	best	om	stil	te	zijn.



MIJN BEZOEK AAN DE BOEREKREEK

IK ZAL PAARDRIJDEN
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In De Boerekreek is een buitenpiste.
Deze	piste	is	20	meter	op	40	meter	groot.

In De Boerekreek is een binnenpiste. 
Deze	piste	is	20	meter	op	45	meter	groot.

In	De	Boerekreek	is	een	eventingparcours.
Dit parcours is opgebouwd uit drie ringen.
Het parcours is ingedeeld per moeilijkheidsgraad. 
Blauw = Basis
Rood = Moeilijker
Zwart = Moeilijkst
De	laagste	sprong	is	40	cm.
De	hoogste	spring	is	110	cm.

Aan het begin van de les of tocht ga ik 
mijn paard halen.
Mijn paard kan in de weide of in de stal 
staan.
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Ik breng het paard naar buiten aan de drinkbak.
Daar maak ik het paard vast. 
Ik borstel het paard.
Ik zadel mijn paard op.
Daarna kan mijn les of tocht beginnen.

Op het einde van mijn les breng ik het 
paard terug naar de weide of de stal.
Ik zadel mijn paard af.
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In De Boerekreek is een vijver.
Op deze vijver kan ik verschillende watersporten doen zoals 
kajakken,	 zeilen,	vlotten	bouwen,	 suppen,	kano	varen	en	zoveel	
meer.
Ik	zal	1	of	meerdere	van	deze	watersporten	doen.
Ik zal niet alle watersporten doen.
Dat is oké.

In het water mag niet gezwommen worden. 
Ik mag enkel op het water met een begeleider van De Boerekreek.

In De Boerekreek ligt al het 
materiaal dat ik nodig heb om de 
watersport te doen.

Als ik een watersport doe, ben ik verplicht om een zwemvest aan 
te doen.
Ik kan een zwemvest gebruiken van De Boerekreek.

Via deze link kan ik zien welke kleren ik best nog aan doe:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/9301479f-537f-4460-
90b8-ffef869b24cc/1848_21833_boerekreek_e-form_kledijwij-
zer%20(3).pdf
Dat	is	afhankelijk	van	het	soort	watersport	dat	ik	doe.
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Ik kan ook een wetsuit aandoen.
Dat is niet verplicht.
Een wetsuit kan helpen tegen de koude op het water.
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In	De	Boerekreek	kan	ik	een	oriëntatieloop	doen.
Dat is wandeling of looptocht waarbij ik voorwerpen moet zoeken.
Op	het	domein	zijn	8	voorwerpen	verstopt	voor	de	oriëntatieloop.
Ik ga op zoek naar deze voorwerpen.

Ik ga naar het onthaalgebouw van De Boerekreek.
Daar zeg ik aan een medewerker van De Boerekreek dat ik graag 
de	oriëntatieloop	zou	doen.
Ik	betaal	30	euro	per	groep.

De	medewerker	geeft	me	een	gps.

Ik	krijg	ook	een	fiche.
Op	deze	fiche	kan	ik	de	voorwerpen	zien	die	ik	moet	vinden	tijdens	
de	oriëntatieloop.
Op	deze	fiche	staat	het	eerste	coördinaat	dat	ik	moet	zoeken.
De	volgende	coördinaten	kan	ik	vinden	op	de	voorwerpen	die	ik	
moet zoeken.
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Op	het	einde	van	mijn	oriëntatieloop	breng	ik	mijn	materiaal	
terug naar het onthaal.
Ik geef mijn materiaal af aan de medewerker.



WAAR KAN IK ETEN?
IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN
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WAAR KAN IK ETEN?

Er is een picknicktafel aan de ingang van het domein.
Hier kan ik picknicken als ik dat wil.
Ik kan ook picknicken op het gras bij De Boerekreek.

IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN
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Ik doe het afval van mijn picknick in de vuilbakken.



DE SANITAIRE VOORZIENINGEN
HET TOILET

DE DOUCHES EN KLEEDKAMERS
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DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

In De Boerekreek is een toilet.
Ik vind het toilet aan de doorgang van dit gebouw.
De doorgang is tegenover het onthaal. 

HET TOILET
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Ik ga door de houten deur naar binnen.

Hier	zijn	enkele	toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als dat nodig is.



DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

In De Boerekreek zijn kleedkamers en douches.
Enkel groepen kunnen deze gebruiken.
Ik vind de kleedkamers en douches in het lange gebouw aan de 
kant van het speelplein.
Ik ga naar binnen via de deur naast het oranje plakaat. 

DE DOUCHES EN KLEEDKAMERS
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Ik ben in een gang. 
In deze gang zijn enkele kleedkamers.

Op de deur van de kleedkamer kan ik zien of het een 
kleedkamer voor mannen of voor vrouwen is. 

Dit is een kleedkamer.
In de kleedkamer is een bank.
Boven de bank zijn kapstokken.



DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

In de kleedkamers zijn douches.
Hier kan ik me douchen na het sporten. 

DE DOUCHES EN KLEEDKAMERS
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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

41



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Mijn bezoek aan De Boerekreek is gedaan.

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. 

42



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik	wandel	naar	de	bushalte	‘Sint-Jan-in-Eremo-Kerk’.
Het	is	ongeveer	15	minuten	wandelen.		

Ik stap op de bus met nummer 63. 
De	rit	duurt	ongeveer	30	minuten.
Ik	stap	af	aan	het	station	van	Eeklo.

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 De Boerekreek naar de plaats 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.
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Ik stap van De Boerekreek naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. 

Ik stap op de bus. 

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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