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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 in De Boerekreek te overnachten. In samenwerking met de provincie 

Oost-Vlaanderen	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	een	activiteit	te	gaan.	Je	kan	met	de	bus	gaan,	met	de	auto…	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.	Je	kan	dit	eventueel	noteren	op	een	blad	papier,	zodat	je	tijdens	het	

afdrukken niets mist. Vervolgens druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. 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	stippellijn	in	het	begin	in	wanneer	je	op	daguitstap	zal	gaan	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	jouw	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 de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat het kind alles 

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

meenemen	tijdens	jouw	verblijf.	Dit	is	echter	geen	vereiste	om	het	verblijf	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	 jouw	overnachting	of	het	stappenplan,	

stuur ons dan gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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Binnenkort	ga	ik	op	vakantie	naar	Sint-Laureins.	Ik	verblijf	in	De	Boerekreek.	Verblijven	in	De	Boerekreek	kan	in	

groep	tijdens	de	week	of	in	het	weekend.	Veel	mensen	vinden	een	verblijf	in	De	Boerekreek	leuk.	Deze	bundel	legt	

me uit wat ik allemaal zal doen en zien. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

INFORMATIE

Ik	ga	op	vakantie	naar	Sint-Laureins.	Dit	is	een	dorp	in	de	provincie	Oost-Vlaanderen.	

Sint-Laureins 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	De	Boerekreek.	

Ik	zal	………..	keer	slapen	in	De	Boerekreek.	

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

De Boerekreek.



INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Voor ik vertrek naar De Boerekreek 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.

VOOR MIJN VERTREK
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Er	is	gratis	wifi	aanwezig	in	De	Boerekreek.

Ik breng handdoeken mee naar De Boerekreek.
Bedlinnen zijn aanwezig.
Omwille van de Coronamaatregelen breng ik 
mijn eigen slaapzak mee.

Na	mijn	verblijf	ontvang	ik	een	factuur	via	mail.
Mijn begeleiders of ik zullen de factuur na het verblijf moeten betalen.



VERTREKUUR EN REISTIJD

Als ik op sportkamp kom naar De Boerekreek check, ik in tussen 8u30 en 9u.
Als	ik	tijdens	het	weekend	aankom	in	De	Boerekreek,	check	ik	in	voor	17u30.
Als	 ik	tijdens	de	week	aankom	in	De	Boerekreek,	check	 ik	 in	tussen	8u30	en	
11u30.
Ik zal inchecken om ......................... 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	De Boerekreek. 

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 DE BOEREKREEK
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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.



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	15	minuten.	
Ik	stap	af	aan	halte	Sint-Jan-in-Eremo-Kerk.

Opmerking: Deze bus rijdt niet frequent.

Als ik van de bus stap, moet ik nog 30 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

Ik volg de pijlen naar het onthaal.
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Dit is het onthaalgebouw.

ik ga naar binnen door de glazen deur.



IK KOM AAN BIJ DE BOEREKREEK: WAT NU?

AANKOMST
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Links is de infobalie.

Ik begroet de medewerker aan de infobalie.
Ik zeg dat ik een verblijf heb geboekt in De Boerekreek.

Soms kan het zijn dat ik even moet wachten tot de medewerker 
bij mij komt.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

De	medewerker	brengt	me	naar	mijn	vakantieverblijf	en	geeft	me	
een rondleiding. 
De medewerker legt uit hoe alles werkt.



IK KOM AAN BIJ DE BOEREKREEK: WAT NU?

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

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.

Op het einde van de rondleiding krijg ik een badge per slaapkamer.
Ik doe mijn best om deze badge goed bij te houden.
Met deze badge kan ik mijn kamer openen.
Met	deze	badge	kan	ik	ook	in	de	refter.
Mijn begeleider zal een bandje krijgen waarmee hij/zij toegang 
heeft	tot	elke	kamer.

De rondleiding is gedaan. Ik neem afscheid van de medewerker.



Als	de	medewerker	weg	is,	kan	mijn	vakantie	beginnen.	Nu	kan	ik	
mijn valies uitpakken. 

IK KOM AAN BIJ DE BOEREKREEK: WAT NU?

AANKOMST
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MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK
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MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS
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Ik verblijf in De Boerekreek.
In De Boerekreek kunnen 90 mensen blijven slapen.
In dit stappenplan kan ik meer te weten komen over de 
slaapkamers, eetmomenten en gemeenschappelijke ruimtes.
Op de foto kan ik het gebouw met de slaapkamers zien.

In De Boerekreek zijn 28 slaapkamers.
Elke	kamer	heeft	een	eigen	douche,	toilet	en	lavabo.

Er zijn 2 kamers voor 1 persoon.
Deze kamers zijn aangepast voor mensen in een rolstoel.
Dat zijn de kamers met nummer 1 en 4.

Er zijn 14 slaapkamers voor 2 personen.
Dat	zijn	de	kamers	met	nummer	5,	6,	9,	10,	11,	14,	15,	16,	19,	20,	
21,	24,	25	en	26.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

Er zijn 6 slaapkamers voor 4 personen.
Dat zijn de kamers met nummer 3, 8, 13, 18, 23 en 28.

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS

Er zijn 6 slaapkamers voor 6 personen.
Dat zijn de kamers met nummer 2, 7, 12, 17, 22 en 27.

Ik zal slapen op een slaapkamer voor ............... personen.
Ik	kleur	in	de	figuur	hiernaast	een	bolletje	in	voor	elke	persoon	die	
op mijn kamer zal slapen.
Alle kamers zien er ongeveer hetzelfde uit.
Hieronder kan ik zien hoe de kamers er uit zien.
Via deze link kan ik een 3D-rondleiding zien in 1 van deze kamers:
https://roundme.com/tour/83609/view/210613

Er zijn 2 manieren om naar de kamers te gaan.
Sommige kamers hebben een voordeur in een 
gemeenschappelijke gang.
Deze voordeur kan ik zien op de foto aan de linkerkant. 
Deze	deur	is	tijdens	mijn	verblijf	niet	op	slot.
Sommige kamers hebben een voordeur aan de buitenkant van het 
gebouw.
Deze voordeur kan ik zien op de foto aan de rechterkant.
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MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

Dit is een voorbeeld van een gemeenschappelijke gang.
Hier zijn voordeuren van verschillende kamers.

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS

Op de kamerdeur staat het nummer van mijn kamer.
Mijn nummer kan anders zijn dan op de foto.
Dat is oké.

Dit	is	de	plattegrond	van	kamers	in	De	Boerekreek.

Ik kan naar binnen gaan in mijn kamer met mijn badge.
Per kamer krijgen we 1 badge.
Het kan dus zijn dat ik mijn badge moet delen met de andere 
mensen die in mijn kamer slapen.
Dat is oké.
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MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

Dit zijn de kamers.
De kamers lijken goed 
op elkaar.
Enkel het aantal 
bedden en kasten in de 
kamers kan verschillen.

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS

In sommige kamers staan 
stapelbedden.
In sommige kamers staan 
eenpersoonsbedden.
In sommige kamers staan 
stapelbedden en 
eenpersoonsbedden.

Op elk bed ligt een kussen.
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MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

In de kamer staan enkele kasten.
Ik kan mijn spullen opbergen in deze kasten als ik dat wil.

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS

In de kamer staat een bureautafel.
Aan deze bureautafel staat een stoel.
Onder deze bureautafel staat een vuilnisbak.

In de kamer hangt een kapstok.
Ik kan mijn spullen aan deze kapstok hangen als ik dat wil.

Voor de ramen hangen gordijnen.
Deze gordijnen laten een beetje licht door. 
Hierdoor zal het nooit helemaal donker zijn in de kamer.
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MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

De muren in de kamer bestaan uit hout.

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS
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De vloer in de kamer bestaat uit beton.
Hierdoor kan de vloer koud aanvoelen als ik er op stap.

In mijn kamer is een badkamer.
Ik kan naar de badkamer gaan door de grijze deur.
In deze badkamer is een douche, lavabo en toilet.
Soms kan het zijn dat het toilet in een andere kamer is dan de 
badkamer.
Dat is oké.

Dit is het toilet.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS
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In de badkamer zijn enkele lavabo’s.
Boven de lavabo’s hangen spiegels.

Naast	de	lavabo’s	hangt	een	kastje.
In dit kastje kan ik mijn spullen opbergen als ik dat wil.

Onder de lavabo’s staat een vuilbak.
In deze vuilbak kan ik mijn afval doen.

In de badkamer is een inloopdouche.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS
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Dit is de douche.
De	douche	heeft	een	losse	douchekop.

In de badkamer hangt een kapstok aan de muur.

In de badkamer staat een wasrek.
Hier	kan	ik	mijn	natte	handdoeken	of	natte	kleren	aan	hangen	om	
te drogen als ik dat wil.

De vloer in de badkamer bestaat uit beton.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE SLAAPKAMERS
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De muren in de badkamer bestaan uit grijze bakstenen.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE ROLSTOELVRIENDELIJKE KAMER

27

In De Boerekreek is een rolstoelvriendelijke kamer. 
Ik zal verblijven in deze kamer.
Dit is een kamer voor 1 persoon.
Er zal niemand anders met mij in deze kamer slapen.

Dit is de rolstoelvriendelijke kamer.

In deze kamer staat een eenpersoonsbed.
Op het bed ligt een kussen.

Naast	het	bed	staat	een	kast.
Ik kan mijn spullen opbergen in de kast als ik dat wil.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE ROLSTOELVRIENDELIJKE KAMER
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In de kamer staat een bureautafel.
Bij de bureautafel staat een stoel.
Onder de bureautafel staat een vuilnisbak.

In de kamer hangt een kapstok.
Ik kan mijn spullen aan deze kapstok hangen als ik dat wil.

Voor het raam hangt een gordijn.
Dit gordijn laat een beetje licht door. 
Hierdoor zal het nooit helemaal donker zijn in de kamer.

De muren in de kamer bestaan uit hout. 



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE ROLSTOELVRIENDELIJKE KAMER
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De vloer in de kamer bestaat uit beton.
Hierdoor kan de vloer koud aanvoelen als ik er op stap.

In de slaapkamer is een badkamer.
Deze badkamer is rolstoelvriendelijk.
Dit is de badkamer.

In de badkamer is een lavabo.
Boven deze lavabo hangt een spiegel.
Naast	deze	lavabo	hangt	een	kast.
Hier kan ik mijn spullen in opbergen als ik dat wil.

In de badkamer is een douche.
Deze	douche	heeft	een	losse	douchekop.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE ROLSTOELVRIENDELIJKE KAMER
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In de badkamer is een toilet.

De muren en vloer in deze badkamer bestaan uit grijze tegels.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE MAALTIJDEN
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Tijdens	mijn	verblijf	in	De	Boerekreek	zal	ik	eten	in	de	refter	van	
De Boerekreek.
Mijn begeleiders kunnen kiezen tussen volpension of ontbijt.

Volpension betekent dat ik ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds 
eten krijg.
De medewerkers van De Boerekreek zullen koken voor mij.
Ik krijg ook een vieruurtje.

Ontbijt betekent dat ik enkel ‘s ochtends eten krijg van het 
personeel van De Boerekreek.
Op de andere momenten zullen mijn begeleiders het eten 
voorzien.
Mijn begeleiders kunnen niet zelf koken in De Boerekreek.
Dat	eten	mag	ik	ook	opeten	in	de	refter	van	De	Boerekreek.

Mijn begeleiders hebben gekozen voor volpension/ontbijt 
(Schrap	wat	niet	past).	

De	refter	is	in	het	hoofdgebouw	van	De	Boerekreek.
Ik ga naar de overdekte ruimte aan de ingang.

Ik ga door de glazen deur naar binnen.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE MAALTIJDEN
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Ik	ben	in	de	refter.
Aan	mijn	rechterkant	zijn	er	toiletten.
Hier kan ik naar het toilet gaan als ik moet.

Ik ga verder. 
Ik	ben	in	de	refter.
Hier	kan	ik	mijn	maaltijden	opeten.	

In	de	refter	staan	enkele	tafels.	
Ik	moet	de	tafels	zelf	dekken	voor	de	maaltijden.
Soms kan het zijn dat mijn begeleiders enkele mensen hebben 
aangeduid om alle tafels te dekken.
Dan	zullen	ze	hier	meer	informatie	over	geven	tijdens	mijn	verblijf.
Na	het	middageten	zet	ik	de	stoelen	omgekeerd	op	de	tafels	zoals	
op de foto.
Zo kan de kuisploeg gemakkelijker kuisen.

De	maaltijden	worden	geserveerd	aan	de	afhaaltoog.
Ik ga mijn eten hier ophalen.
Mijn begeleiders staan achter de toog om me hierbij te helpen.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE MAALTIJDEN
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In	de	refter	van	De	Boerekkreek	is	een	microgolf.
Ik	kan	deze	microgolf	gebruiken	tijdens	mijn	verblijf	om	eten	of	
drinken op te warmen.

Ik ben klaar met eten.
Ik breng mijn eetmateriaal naar de afruimkar.
Ik plaats het op de afruimkar.

In	het	gebouw	van	de	refter	is	een	zithoek.	
Hierover kan ik meer lezen op de volgende pagina.



MIJN VERBLIJF IN DE BOEREKREEK

IK VERBLIJF IN DE BOEREKREEK - DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
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In De Boerekreek zijn enkele gemeenschappelijke ruimtes.
Dit	zijn	ruimtes	waar	ik	met	mijn	hele	groep	samen	kan	zitten.
De	eerste	gemeenschappelijke	ruimte	is	in	de	refter.
Ik kan naar binnen gaan via deze glazen deur.

In	het	gebouw	van	de	refter	is	een	zithoek.
In deze zithoek staan enkele zetels en een salontafel.

Bovenaan	de	muur	hangt	een	projectiescherm.
Ik	kan	dit	projectiescherm	uitrollen	als	ik	dat	wil.
Dan	kan	ik	er	een	film	op	projecteren.

Naast	de	zithoek	staat	een	kast.
In	deze	kast	zit	de	geluidsinstallatie	en	de	bediening	voor	het
projectiescherm.
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In	de	kast	zitten	ook	enkele	spelletjes.
Ik	mag	met	deze	spelletjes	spelen	tijdens	mijn	verblijf.
Als ik klaar ben met spelen, leg ik de spelletjes terug op hun plaats.

In De Boerekreek is een tweede gebouw met gemeenschappelijke 
ruimtes.
Ik kan dit gebouw op de foto hiernaast zien.
In dit gebouw zijn 2 leslokalen of vergaderruimtes.
Dit gebouw staat achter het onthaalgebouw.

Ik ga naar binnen in het gebouw via deze glazen deur.
Ik ben in een inkomhal.
Links is een deur en rechts is een deur.
Via deze deuren kan ik naar de leslokalen/vergaderruimtes gaan.

Dit is een leslokaal of vergaderruimte.
Het andere lokaal ziet er hetzelfde uit.
In het lokaal staan enkele tafels met stoelen.
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In het lokaal hangt ook een krijtbord.
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DE ACTIVITEITEN
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Op het domein van De Boerekreek 
kan	ik	verschillende	activiteiten	doen.	
Ik kan er paardrijden, spelen op het 
speelplein, watersporten doen en 
zoveel meer. 
Het kan zijn dat ik niet alles zal doen
tijdens	mijn	bezoek.
Dat is oké.

Toerisme	voor	Autisme	maakte	een	stappenplan	om	deze	
activiteiten	mee	voor	te	bereiden.
Ik	kan	dit	stappenplan	gratis	downloaden	op	de	website	van	
Toerisme	voor	Autisme.



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

IK GA WEG UIT DE BOEREKREEK

Mijn verblijf in De Boerekreek zit er op. 
Ik hoef niet te kuisen.
Medewerkers van De Boerekreek zullen mijn kamer kuisen.

Ik doe wel het laken, de kussensloop en het bedovertrek van mijn 
bed.
Ik doe deze in een kar.
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Deze	kar	staat	in	de	refter	aan	de	linkerkant	van	de	ingang.

Ik ga terug naar het onthaal.
Ik geef mijn sleutel af aan de medewerker.
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Ik neem afscheid van de medewerker en vertrek.



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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	Ik	doe	mijn	best	om	te	vertrekken	uit	De	Boerekreek	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. 



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

42

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	……………………………………………………………….
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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.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS
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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.
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45

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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