
MIJN VERBLIJF IN 
FLOREAL KEMPEN



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om in Floreal Kempen te overnachten. In samenwerking met Provincie Antwerpen stelde 

Toerisme voor Autisme een stappenplan op om dit verblijf voor te bereiden. Hieronder lees je hoe je dit 

stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar de accommodatie te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Daarnaast 

zijn er ook verschillende overnachtingsmogelijkheden. Je selecteert de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Met selecteren bedoelen we dat je een keuze maakt tussen welke pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken 

of online zal raadplegen. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je in de volgende fase niets mist. 

Vervolgens kan je de pagina’s die je in de vorige stap selecteerde afdrukken als je dat wil. Dit hoeft niet. Je kan het 

stappenplan ook online doornemen. Je drukt eventueel ook de afspraken af als je hiervan gebruik wil maken. Als 

je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de pagina’s niet door elkaar 

geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet.

Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippenlijn in 

het begin in wanneer je zal verblijven in de accommodatie en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en 

vul je alle stippellijnen in. Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. Je leest wat er onder 

staat en tekent dat uur op de klok. 

Nu kan je echt beginnen met je verblijf voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent 

om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit doe 

je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

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

kinderen, dan neem je dit best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles correct interpreteren 

en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je 

verblijf. Dit is echter geen vereiste om je verblijf te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid. Toerisme voor Autisme, Toerisme Provincie Antwerpen en Floreal Kempen 

wensen je alvast een fijne overnachting! Mocht je achteraf feedback hebben over je overnachting of het 

stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be.
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik op vakantie naar Kasterlee. Ik verblijf in Floreal Kempen. Dit is een camping in Kasterlee. Veel 

mensen vinden een verblijf op deze camping leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien deze 

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

INFORMATIE

Ik ga op vakantie naar Kasterlee. Dit is een gemeente in de provincie Antwerpen. Kasterlee 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 op Floreal Kempen.  

Ik zal ……….. keer slapen op deze camping. 

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

Floreal Kempen.
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VERTREKUUR EN REISTIJD

Als ik een caravan heb gehuurd, kan ik inchecken vanaf 11 uur.

Ik kan ook later inchecken als ik dat wil.

Als ik vroeger ben, zal ik nog even moeten wachten op het domein. 

Ik kan bijvoorbeeld iets drinken in de cafetaria.

 Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Als ik zelf een tent, caravan of mobilhome mee heb, kan ik inchecken vanaf 15 

uur. Ik kan ook later inchecken als ik dat wil.

Als ik vroeger ben, zal ik nog even moeten wachten op het domein. 

Ik kan bijvoorbeeld iets drinken in de cafetaria.

 Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

IK VERTREK NAAR FLOREAL KEMPEN
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Het is tijd om te vertrekken naar Floreal Kempen. Ik doe mijn best om te 

vertrekken om …….……….................… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem. De route naar Floreal Kempen 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.

Als ik een comforttent heb gehuurd, kan ik inchecken vanaf 14 uur.

Ik kan ook later inchecken als ik dat wil.

Als ik vroeger ben, zal ik nog even moeten wachten op het domein. 

Ik kan bijvoorbeeld iets drinken in de cafetaria.

 Ik doe mijn best om geduldig te wachten.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?
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 FLOREAL KEMPEN?

Ik ga met de trein naar Floreal Kempen.  Ik kan mijn treinrit 

opzoeken op deze website: www.nmbs.be.

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. Ik stap over in het station van ……………………………… 

of in de stations van ....................................................................

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

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

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

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

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

van de bus met nummer …………………………….

Ik stap op de bus. Ik moet ongeveer …………………… minuten 

meerijden met de bus. 

Ik stap af aan de halte …………………………………………………………
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HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Als ik van de bus ben gestapt, moet ik ongeveer ………………… 
minuten wandelen naar de ingang van Floreal Kempen. 

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Als ik bijna bij Floreal Kempen ben, zie ik wegwijzers. Ik volg de 
wegwijzers. 

Ik kom aan bij Floreal Kempen. Ik herken de ingang aan deze 
infoborden.

Ik stap verder op de oprijlaan.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Aan de linkerkant kom ik een bord tegen waarop staat ‘Floreal’. 

Ik volg het infobord naar de incheckbalie van Floreal Kempen.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

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

IK GA MET DE AUTO

Als ik bijna bij Floreal Kempen ben, zie ik wegwijzers. Ik volg de 
wegwijzers.
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Ik kom aan bij Floreal Kempen. Ik herken de ingang aan deze 
infoborden.

Ik rij verder op de oprijlaan.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Ik parkeer mijn auto aan de linkerkant.

IK GA MET DE AUTO

11

Ik stap verder op de weg. Aan de linkerkant kom ik een bord te-
gen waarop staat ‘Floreal’. 

Ik volg het infobord naar de incheckbalie van Floreal Kempen.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Ik ga met de bus naar Floreal Kempen. Ik wandel naar de 

bushalte van bus …………. (busnummer). Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

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

IK GA MET DE BUS

Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik nog een klein beetje 
stappen tot de ingang van Floreal Kempen. 
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Als ik bijna bij Floreal Kempen ben, zie ik wegwijzers. Ik volg de 
wegwijzers.

Ik kom aan bij Floreal Kempen. Ik herken de ingang aan deze 
infoborden.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Ik stap verder op de oprijlaan.

IK GA MET DE BUS
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Aan de linkerkant kom ik een bord tegen waarop staat ‘Floreal’. 

Ik volg het infobord naar de incheckbalie van Floreal Kempen.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Ik ga met de fiets naar Floreal Kempen.

IK GA MET DE FIETS

Als ik bijna bij Floreal Kempen ben, zie ik wegwijzers. Ik volg de 
wegwijzers.

Ik kom aan bij Floreal Kempen. Ik herken de ingang aan deze 
infoborden.

Ik fiets verder op de oprijlaan.
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HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Aan de linkerkant kom ik een bord tegen waarop staat ‘Floreal’. 

IK GA MET DE FIETS
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Ik zet mijn fiets in de fietsenstalling voor het gebouw. Ik doe mijn 
fiets op slot.

Ik volg het infobord naar de incheckbalie van Floreal Kempen. 



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Ik ga te voet naar Floreal Kempen.

IK GA TE VOET
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Als ik bijna bij Floreal Kempen ben, zie ik wegwijzers. Ik volg de 
wegwijzers.

Ik kom aan bij Floreal Kempen. Ik herken de ingang aan deze 
infoborden.

Ik stap verder op de oprijlaan.



HOE GA IK NAAR FLOREAL KEMPEN?

Aan de linkerkant kom ik een bord tegen waarop staat ‘Floreal’. 

IK GA TE VOET
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Ik volg het infobord naar de incheckbalie van Floreal Kempen.



IK KOM AAN BIJ FLOREAL KEMPEN: WAT NU?

Ik kom aan bij Floreal Kempen. 

AANKOMST

Ik ga naar het onthaalgebouw. Ik ga naar binnen.

Ik ben in de inkomhal.

Rechts is de receptie.
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IK KOM AAN BIJ FLOREAL KEMPEN: WAT NU?

Ik ga naar de receptie.

AANKOMST

Ik wacht geduldig tot een medewerker van de camping komt.

Ik begroet de medewerker. Ik zeg mijn naam en waarom ik hier 
ben. 

Ik geef de identiteitskaart van de verantwoordelijke van mijn 
groep aan de medewerker van Floreal Kempen. Deze krijg ik zo 
meteen terug. 
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IK KOM AAN BIJ FLOREAL KEMPEN: WAT NU?

De medewerker van Floreal Kempen geeft me uitleg over de
camping.

Als ik verblijf in mijn eigen tent, caravan of mobilhome dan legt de 
medewerker me uit waar mijn standplaats is. Als het druk is op de 
camping, zal de medewerker me zelf een standplaats toewijzen. 
Als het rustig is op de camping, mag ik zelf een standplaats kiezen. 

Als ik verblijf in een gehuurde caravan legt de medewerker me uit 
waar ik naartoe moet op de camping.
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AANKOMST

De medewerker van de camping duidt mijn verblijfsplek aan op de 
plattegrond. Daarna krijg ik de plattegrond.



IK KOM AAN BIJ FLOREAL KEMPEN: WAT NU?

Ik krijg ook een infobrochure 
met informatie over de 
camping en enkele folders 
over de buurt.

AANKOMST

In Floreal Kempen is er gratis wifi op het volledige domein. 
De medewerker geeft me de code van de wifi.

Als ik dat wil, kan ik ’s avonds brood bestellen aan de receptie. Dat 
kan tot 18 uur. ’s Ochtends kan ik het brood komen afhalen aan de 
receptie. De medewerker geeft hier meer informatie over. 

Daarna krijg ik een vuilzak. 
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IK KOM AAN BIJ FLOREAL KEMPEN: WAT NU?

Ik krijg een douchekaart. Ik betaal 10 euro waarborg voor de 
douchekaart. Dit krijg ik op het einde van het bezoek terug. 
De medewerker legt uit hoe de douchekaart werkt. Ik kan hierover 
meer informatie lezen op pagina 51 in het stappenplan.

AANKOMST

Ik krijg een kaart voor de slagboom van de camping. Ik betaal 25 
euro waarborg voor de deze kaart. Dit krijg ik op het einde van 
het bezoek terug. De medewerker legt uit hoe de slagboomkaart 
werkt. Ik kan hierover meer informatie lezen op pagina 25 in het 
stappenplan.
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Als ik een caravan heb gehuurd, krijg ik een sleutel voor de 
voordeur van deze caravan. 

Als ik nog niet betaald heb voor mijn verblijf op de camping 
betaal ik nu. Als ik dat op voorhand al gedaan heb, wordt deze 
stap overgeslagen.



IK KOM AAN BIJ FLOREAL KEMPEN: WAT NU?

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

AANKOMST

De uitleg is gedaan. Ik neem afscheid van de medewerker. Ik kan 
nu naar mijn standplaats of huurcaravan gaan.
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MIJN VERBLIJF
TOEGANG TOT DE CAMPING

IK HEB MIJN EIGEN TENT MEE

IK HEB MIJN EIGEN CARAVAN OF MOBILHOME MEE

IK HEB EEN CARAVAN GEHUURD

IK HEB EEN STACARAVAN VOOR MENSEN IN EEN ROLSTOEL GEHUURD

IK HEB EEN KAMPEERHUT GEHUURD

DE VRIJETIJDSVOORZIENINGEN

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

AFVALSORTERING
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MIJN VERBLIJF

De toegangspoort van de camping is aan de rechterkant van de 
weg. Dit is tegenover het onthaalgebouw.

TOEGANG TOT DE CAMPING

Dit is de toegangspoort. De slagboom is altijd gesloten. Als ik te 
voet ben of met de fiets, kan ik het pad links van de slagboom 
volgen. 

Als ik met de auto ben, moet ik door de 
slagboom passeren. Ik mag met de auto op de 
camping rijden.

Hiervoor heb ik een kaart nodig. Deze krijg ik aan het onthaal 
wanneer ik incheck.
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MIJN VERBLIJF

Links van de slagboom is een paal.
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TOEGANG TOT DE CAMPING

Ik scan de kaart aan deze paal. 

De slagboom gaat naar boven. Ik rij verder met de auto. 

Als ik met de auto op de camping rij, volg ik altijd de 
verkeersborden. 
Op de camping mag ik maar 5 kilometer per uur rijden.



MIJN VERBLIJF

Bij elke standplaats mag 1 auto staan. 
Deze auto parkeer ik op mijn standplaats. 
Als ik met meerdere auto’s ben, moeten de andere auto’s op de 
parking aan het onthaalgebouw staan. 
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TOEGANG TOT DE CAMPING



MIJN VERBLIJF

Ik heb mijn eigen tent bij.
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IK HEB MIJN EIGEN TENT MEE

Op de plattegrond die ik krijg aan de receptie kan ik zien waar mijn 
standplaats is. Alle standplaatsen voor tenten hebben een groene 
kleur op de plattegrond.

Bij elke standplaats staat een houten paal. Op deze paal hangt een 
nummer. Dit is het nummer van de standplaats. Zo kan ik zien 
welke standplaats van mij is. Het kan zijn dat mijn nummer anders 
is dan het nummer op de foto. Dat is oké.

Soms staan er twee palen naast elkaar. Dat wil zeggen dat de 
standplaats aan de linkerkant bij de linkerpaal hoort. 
De standplaats aan de rechterkant hoort bij de rechterpaal. 



MIJN VERBLIJF
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IK HEB MIJN EIGEN TENT MEE

Elke standplaats is 100m2 groot. Alle standplaatsen zien er 
ongeveer hetzelfde uit. 

Ik zet mijn tent op op mijn standplaats.

Bij elke standplaats is een aansluiting voor water.

Bij sommige standplaatsen is een waterkraantje. Het kan zijn dat 
andere mensen op de camping hier ook water komen halen. Dat 
is oké. 



MIJN VERBLIJF
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IK HEB MIJN EIGEN TENT MEE

Bij elke standplaats is een elektriciteitskast. 

Deze kast heeft een EU-aansluiting. Boven de aansluitingen staat 
het nummer van mijn standplaats. Zo kan ik zien welke
aansluitingen bij mij horen. Andere mensen op de camping zullen 
ook aansluitingen hebben op deze kast. Deze zitten aan de andere 
kant. 

Op de camping is ook een weide voor tenten. 
Hier is geen elektriciteitsaansluiting en wateraansluiting. 
Deze weide is bedoeld voor mensen die geen auto bij hebben.
Deze tentenweide heeft een groene kleur op de plattegrond.

Op deze weide staat een picknicktafel. 



MIJN VERBLIJF

Ik heb mijn eigen caravan of mobilhome bij.

IK HEB MIJN EIGEN CARAVAN OF MOBILHOME MEE

Op de plattegrond die ik krijg aan de receptie kan ik zien waar mijn 
standplaats is. Alle standplaatsen voor caravans en mobilhomes 
hebben een blauwe kleur op de plattegrond. 

Bij elke standplaats staat een houten paal. Op deze paal hangt een 
nummer. Dit is het nummer van de standplaats. Zo kan ik zien 
welke standplaats van mij is. Het kan zijn dat mijn nummer een 
ander nummer is dan op de foto. Dat is oké.

Soms staan er twee palen naast elkaar. Dat wil zeggen dat de 
standplaats aan de linkerkant bij de linkerpaal hoort. 
De standplaats aan de rechterkant hoort bij de rechterpaal. 
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MIJN VERBLIJF

Elke standplaats is 100m2 groot. Alle standplaatsen zien er 
ongeveer hetzelfde uit. 

IK HEB MIJN EIGEN CARAVAN OF MOBILHOME MEE

Ik plaats mijn caravan of mobilhome op mijn standplaats. 
De ondergrond van deze standplaats is verhard.

Bij elke standplaats is een aansluiting voor water.

Bij sommige standplaatsen is een waterkraantje. Het kan zijn dat 
andere mensen op de camping hier ook water komen halen. Dat 
is oké. 
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MIJN VERBLIJF

Bij elke standplaats is een elektriciteitskast. 

IK HEB MIJN EIGEN CARAVAN OF MOBILHOME MEE

Deze kast heeft een EU-aansluiting. Boven de aansluitingen staat 
het nummer van mijn standplaats. Zo kan ik zien welke 
aansluitingen bij mij horen. Andere mensen op de camping zullen 
ook aansluitingen hebben op deze kast. Deze zitten aan de andere 
kant. 
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MIJN VERBLIJF 

Ik heb een stacaravan gehuurd.

IK HEB EEN STACARAVAN GEHUURD

Op de plattegrond die ik krijg aan de receptie kan ik zien waar mijn 
stacaravan is. Alle stacaravans hebben een roze kleur op de
plattegrond.

Er zijn verschillende stacaravans op de camping. Op de foto zie ik 
enkele voorbeelden.
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Elke stacaravan heeft een klein terras. Dit terras is van hout en ligt 
op een klein verhoog. 



MIJN VERBLIJF 

In de stacaravan is een keuken.
In deze keuken is een kookplaat, koelkast met klein diepvriesvak 
en microgolf.
In de keuken staat een eettafel met stoelen. 

IK HEB EEN STACARAVAN GEHUURD

In de keuken hangt een televisie aan de muur.

In de stacaravan is een zithoek met zetel.
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In de stacaravan is een kleine badkamer met douche, lavabo en 
toilet.



MIJN VERBLIJF 

In de stacaravan zijn 2 slaapkamers.
Er is een slaapkamer met een tweepersoonsbed.
In deze kamer is een kleine kast.
Hier kan ik mijn spullen in opbergen als ik dat wil.

IK HEB EEN STACARAVAN GEHUURD

In de stacaravan is ook een kamer met twee eenpersoonsbedden.

In de slaapkamers is een raam.
Voor dit raam hangen gordijnen.
Hierdoor zal het nooit volledig donker zijn in de kamer.
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MIJN VERBLIJF

Ik heb een stacaravan voor mensen in een rolstoel gehuurd.

IK HEB EEN STACARAVAN VOOR MENSEN IN EEN ROLSTOEL GEHUURD

Op de plattegrond die ik krijg aan de receptie kan ik zien waar mijn 
stacaravan is. Alle stacaravans hebben een roze kleur op de 
plattegrond.

Dit is de plattegrond van deze stacaravan.

37

Deze stacaravan heeft een hellingbaan, zodat ik vlot naar de
stacaravan kan gaan.



MIJN VERBLIJF

Elke stacaravan heeft een klein terras. Dit terras is van hout en ligt 
op een klein verhoog. 

IK HEB EEN STACARAVAN VOOR MENSEN IN EEN ROLSTOEL GEHUURD
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In de stacaravan is een keuken.
In deze keuken is een kookplaat, koelkast met klein diepvriesvak 
en microgolf.
In de keuken staat een eettafel met stoelen. 
In de keuken staat een televisie op de koelkast.

In de stacaravan is een badkamer met douche, lavabo en toilet.

In de stacaravan zijn 2 slaapkamers.
Er is een slaapkamer met een tweepersoonsbed.
In deze kamer is een kast.
Hier kan ik mijn spullen in opbergen als ik dat wil.



MIJN VERBLIJF

IK HEB EEN STACARAVAN VOOR MENSEN IN EEN ROLSTOEL GEHUURD
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In de stacaravan is ook een kamer met twee eenpersoonsbedden.

In de slaapkamers is een raam.
Voor dit raam hangen gordijnen.
Hierdoor zal het nooit volledig donker zijn in de kamer.



MIJN VERBLIJF

IK HEB EEN KAMPEERHUT GEHUURD
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Ik heb een kampeerhut gehuurd.

Op de plattegrond die ik krijg aan de receptie kan ik zien waar mijn 
kampeerhut is. Alle kampeerhutten hebben een rood kleur op de 
plattegrond.

In de kampeerhut staat een zetel met 2 kussens.

In de kampeerhut staat een kleine tafel met 1 stoel.



MIJN VERBLIJF

IK HEB EEN KAMPEERHUT GEHUURD
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In de kampeerhut is een klein kookfornuis.

Er is een kast met enkele kookspullen.
Deze mag ik gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de kampeerhut staat een stapelbed.

In de hoek staan 2 krukken.
Deze krukken mag ik gebruiken om aan de tafel te zitten.



MIJN VERBLIJF

Op de camping van Floreal Kempen zijn er verschillende 
activiteiten te doen. Deze activiteiten worden hieronder
overlopen. De meeste activiteiten worden in het geel aangeduid 
op de plattegrond. 

DE VRIJETIJDSVOORZIENINGEN
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Op de camping is een kleine taverne. 
Op sommige dagen worden hier activiteiten georganiseerd. 
Dat is niet elke dag zo. 
De taverne is enkel open op dagen dat er activiteiten zijn.
Op andere dagen is de taverne gesloten.
Dat is oké.

Als ik wil weten wanneer er een activiteit is, kan ik dit vragen aan 
de receptie. 

In de taverne is een bar, tafels en stoelen.



MIJN VERBLIJF

DE VRIJETIJDSVOORZIENINGEN

43

De taverne wordt op de plattegrond hierboven in het geel 
aangeduid.

Tegenover de taverne is een pingpongtafel. Hier kan ik pingpong 
spelen als ik dat wil. 

Naast de pingpongtafel zijn twee 
omnisportvelden. Hier kan ik 
bijvoorbeeld basketballen,
tennissen, voetballen en zoveel 
meer.

Achter het omnisportveld zijn petanquebanen. Ik mag hier 
petanque op spelen als ik dat wil.



MIJN VERBLIJF

Naast het petanqueveld is een 
kleine cafetaria.

DE VRIJETIJDSVOORZIENINGEN

44

Naast de petanquebaan is een kleine speeltuin. Ik mag hier op 
spelen als ik dat wil.

Het omnisportveld, de speeltuin en de petanquebanen worden op 
de plattegrond hierboven in het geel aangeduid.

Aan de receptie in het 
onthaalgebouw kan ik materiaal 
vragen om te sporten zoals 
petanqueballen, tennisraketten en 
zoveel meer.



MIJN VERBLIJF

Op het domein van Floreal 
Kempen is een amfitheater. Hier is 
een podium en tribune. 
In dit amfitheater worden soms 
optredens georganiseerd.

DE VRIJETIJDSVOORZIENINGEN

Het amfitheater wordt op de plattegrond hierboven in het geel 
aangeduid.

45



MIJN VERBLIJF

Op de camping zijn drie sanitair blokken. In deze sanitaire 
blokken zijn toiletten, douches, afwasbakken en wasmachines. 
De sanitair blokken worden op de plattegrond in het rood 
aangeduid. Niet alle rode gebouwen op de plattegrond zijn 
sanitair blokken. Dat kan verwarrend zijn. Ik kan vragen aan de 
medewerker van het onthaal om de sanitair blokken aan te
duiden.

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

Het eerste sanitair blok is bij de ingang van de camping. 
Deze wordt op de plattegrond hierboven in het rood aangeduid.

Dit is de ingang van het eerste sanitair blok. 

In dit sanitair blok zijn verschillende kamers met roze deuren.
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MIJN VERBLIJF

Op deze deuren hangen pictogrammen. Aan de hand van deze 
pictogrammen kan ik zien wat er achter de deur is. 

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

In het gebouw zijn vrouwentoiletten. 

47

Er zijn ook 
mannentoiletten in het 
gebouw.

Er is 1 chemisch toilet in dit sanitair blok.
Als ik een nachtemmer in mijn caravan heb, kan ik die hier ledigen 
als ik dat wil.



MIJN VERBLIJF

Dit chemisch toilet dient om de toiletcassette die in een caravan of 
camper is ingebouwd te ledigen. Deze casette dient om alles op te 
vangen van het toilet in de caravan of camper aangezien deze niet 
op riolering zit aangesloten.

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

Er zijn badkamers voor vrouwen. 
Er zijn ook badkamers voor 
mannen. In deze badkamers zijn 
verschillende lavabo’s en 
douchecabines. 
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In elke badkamer hangt een haardroger.

In elke badkamer is ook een rek waar ik iets kan aanhangen als ik 
dat wil.



MIJN VERBLIJF

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

Elke douche zit in een apart hok. Dit hok kan ik sluiten. Zo kan 
niemand anders in mijn douche.

In het hok zijn enkele haken om iets aan te hangen, een bankje en 
een spiegel. In elk hok is ook 1 douche.

49

De douche werkt met een douchekaart. Deze douchekaart kan ik 
krijgen aan de receptie in het onthaalgebouw. Ik steek de kaart in 
de houder aan de douche. Nu zal de douche werken. Als ik klaar 
ben met douchen, haal ik de kaart er terug uit.

1 badkamer in dit gebouw is voor mensen in een rolstoel.



MIJN VERBLIJF

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

In deze badkamer is een toilet, lavabo en douche. 
Deze kamer is rolstoeltoegankelijk. 

In dit sanitair blok kan ik ook mijn afwas doen. Dan ga ik naar de 
hoek waarbij staat ‘Vaatwas’. Ik doe mijn best om deze plek proper 
achter te laten als ik klaar ben.
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Er is ook een plek om mijn linnenwas te doen.

Er zijn verschillende wasbakken bij deze plek. Sommige 
wasbakken zijn om de vaatwas te doen. Sommige wasbakken zijn 
om de linnenwas te doen. Ik kies een wasbak die ik nodig heb. 
Soms kan het zijn dat alle wasbakken bezet zijn. Dat is oké. Dan 
kom ik op een ander moment terug.



MIJN VERBLIJF

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

Naast de wasplaats zijn 2 
wasmachines en 2 
droogkasten. 

Dit is het tweede sanitair blok.
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In dit sanitair blok zijn toiletten en douches. 

In dit sanitair blok is ook een plek 
om mijn afwas te doen.



MIJN VERBLIJF

DE SANITAIRE VOORZIENINGEN

Dit is het derde sanitair blok. 

52

Dit is de ingang van het derde sanitair blok.

In dit sanitair blok zijn ook 
douches en toiletten. 
Er is geen plaats om mijn 
vaatwas te doen of de 
wasmachine te gebruiken. 

In de sanitair blokken kunnen ook andere gasten van de camping 
komen. Het kan zijn dat er in de douche naast mij iemand anders 
aan het douchen is. Het kan ook zijn dat dit niet zo is. Dat is oké. 



MIJN VERBLIJF

AFVALSORTERING

53

Ik doe mijn best om te sorteren tijdens mijn verblijf in Floreal 
Kempen.

Wanneer ik incheck, krijg ik een vuilzak. Deze vuilzak gebruik ik 
voor restafval. 

Aan de ingang van de camping, naast de slagboom, staan de 
vuilbakken. Hier kom ik naartoe om mijn afval te sorteren.

Er is een vuilbak voor PMD.



MIJN VERBLIJF

AFVALSORTERING

Er is een vuilbak voor papier en karton.

Er is een vuilbak voor glas.

54

Er is een vuilbak voor restafval. Hier doe ik mijn oranje vuilzak in. 



HET RESTAURANT

HET RESTAURANT

Op het domein van Floreal Kempen is een restaurant. 
Het restaurant is in het receptiegebouw.

Ik ga naar binnen.
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Als ik binnen ben, ga ik naar links.

Daar is het restaurant.



HET RESTAURANT

HET RESTAURANT

Als het mooi weer is, kan ik ook buiten zitten op het terras.
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IK HEB EEN HOND MEE NAAR FLOREAL KEMPEN

MIJN HOND

Honden zijn toegelaten op Floreal Kempen.

57

Op de camping zelf moeten honden verplicht aan de leiband.

Dit is zo voor het gedeelte voorbij de slagboom.

In het bos naast de camping is een hondenweide om de hond los 
te laten lopen.



IK HEB EEN HOND MEE NAAR FLOREAL KEMPEN

MIJN HOND

Om naar de hondenweide te gaan, ga ik naar de weg naast het 
receptiegebouw.

Ik volg het pad naar rechts.
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Aan de splitsing ga ik naar links.

Op het einde is de hondenlosloopzone.



ACTIVITEITEN RONDOM FLOREAL KEMPEN

AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN RONDOM FLOREAL KEMPEN

Rondom Floreal Kempen zijn er enkele activiteiten die ik kan doen 
met stappenplan van Toerisme voor Autisme. Hieronder worden 
deze activiteiten opgesomd. 
De stappenplannen voor deze activiteiten kan je gratis 
downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be

In de buurt van Floreal Kempen kan ik naar Domein De Putten 
gaan. 
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In de buurt van Floreal Kempen kan ik naar Hidrodoe gaan. 

In de buurt van Floreal Kempen kan ik naar Pakawi Park gaan. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

CHECK OUT

Mijn verblijf in Floreal Kempen zit er op. Het is tijd om naar huis te 
gaan. Ik ruim op en zorg ervoor dat ik mijn standplaats of
huurcaravan proper achterlaat. 

Het afval breng ik naar de vuilbakken aan de ingang van de 
camping. Ik doe mijn best om te sorteren. 

60

Voor ik uitcheck, zet ik mijn auto op de parking. Tijdens het 
uitchecken moet ik mijn slagboomkaart teruggeven. Als mijn auto 
nog op de camping staat, kan ik niet meer naar buiten.

Als ik een caravan heb gehuurd, moet ik ten laatste uitchecken om 
11 uur.



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

CHECK OUT

Als ik een comforttent heb gehuurd, moet ik ten laatste uitchecken 
om 14 uur.

Als ik zelf een tent, caravan of mobilhome mee heb, moet ik ten 
laatste uitchecken om 12 uur.
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Als ik voor 9 uur wil uitchecken, dan is de receptie nog niet open. 
Ik ga de avond ervoor naar de receptie om mijn waarborg terug 
te krijgen.

Wanneer ik voor 9 uur vertrek, steek ik mijn slagboomkaart en 
douchekaart in de brievenbus. Ik kan de brievenbus vinden aan 
het infobord voor het onthaalgebouw.



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

CHECK OUT

Ik ga naar de receptie in het onthaalgebouw.

Ik wacht tot een medewerker van de camping naar me toe komt. 
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Ik zeg dat ik graag zou uitchecken. Ik vertel ook hoe mijn verblijf 
was.

Ik geef mijn douchekaart en 
slagboomkaart terug. De medewerker van 
de camping geeft mijn waarborg terug. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

CHECK OUT

Als ik nog niet betaald heb voor mijn verblijf op de camping kan ik 
dat nu nog doen. 

Als ik in een huurcaravan heb verbleven, moet ik 50 euro betalen 
voor de opkuis. 
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Als ik een sleutel heb gekregen van de huurcaravan, geef ik deze 
sleutel af aan de medewerker van de camping. 

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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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

 Ik doe mijn best om te vertrekken uit Floreal Kempen om …….………… (uur). 

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

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar huis. 

Het kan zijn dat we iets minder lang of langer onderweg zijn. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik stap van Floreal Kempen naar de bushalte van de bus met 
nummer …………….. 

Ik stap op de bus. Ik stap uit aan het station van 

………………………………………………………….....………………………………….. 

De rit duurt ongeveer ………. minuten.

Ik stap op de trein. 

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. 

Ik stap over in het station van …………………………………………………… 

of in de stations van ........................................................................

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

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

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



DE TERUGWEG

Ik stap van Floreal Kempen naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat.

IK GA MET DE AUTO
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Ik ga met de auto naar 

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

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



DE TERUGWEG

Ik stap van Floreal Kempen naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. Het is ongeveer ……….. minuten stappen.

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………….………..………………. (bestemming)

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS
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Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot open. Ik ga met de fiets 

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



DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(bestemming).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn verblijf 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 

vakantie van. 
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