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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 Provinciaal Domein De Brielmeersen 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. 

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.	Ditzelfde	kan	je	ook	doen	met	het	‘Afsprakendocument’.	Niet	alle	afspraken	zijn	nodig	om	te	

visualiseren voor jou of je kind. Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen. Vervolgens druk 

je	de	pagina’s	af	die	je	in	de	vorige	stap	selecteerde.	Je	drukt	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	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	je	daguitstap	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	je	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. 

3



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar Provinciaal Domein De Brielmeersen. Dit is een provinciaal domein in Deinze. Hier kan ik 

wandelen, spelen, een bezoek brengen aan het dierenpark en zoveel meer. Veel mensen vinden een bezoek aan 

Provinciaal Domein De Brielmeersen leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in Provinciaal 

Domein De Brielmeersen. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

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

Provinciaal Domein De Brielmeersen.

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

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

De	Brielmeersen	om	…….…………	(uur).	Het	kan	zijn	dat	we	een	klein	beetje	later	

vertrekken. Dat is geen probleem.

Deinze is gelegen in het westen 

van de provincie Oost-

Vlaanderen. Deinze wordt op 

de kaart aangeduid met de rode 

marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar Provinciaal Domein De Brielmeersen duurt ongeveer 

.............................……………………………………………………………..................	(reistijd).	

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal 

zijn. Dat is oké. 

ROUTE
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OVERIGE INFORMATIE

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

Ik hoef mijn bezoek niet te reserveren op voorhand.

In Provinciaal Domein De Brielmeersen hoef ik geen mondmasker aan te doen 
met uitzondering van plaatsen waar ik moet wachten. 
Als ik dat wil, mag ik op andere plaatsen ook een mondmasker aandoen. 

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

In de hondenlosloopzone mogen honden vrij rondlopen.
Ik kan hierover meer lezen op pagina 30.



HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

MEERDERE	INGANGEN	TOT	HET	DOMEIN

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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MEERDERE INGANGEN TOT HET DOMEIN
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Provinciaal	Domein	De	Brielmeersen	heeft	3	ingangen.
Er is een ingang via de Stadionlaan.
Er	is	ook	een	ingang	via	de	Lucien	Matthyslaan.
Er is ook een ingang via de Tweebruggenlaan voor voetgangers en 
fietsers.
Ik kan kiezen via welke ingang ik naar binnen ga.

Dit	is	de	ingang	via	de	Lucien	Matthyslaan.
Hier	is	een	fietsenstalling.

Dit is de ingang via de Stadionlaan.
Hier	is	een	fietsenstalling	en	een	grote	parking.

HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

De ingang van het domein via de Stadionlaan is aan de overkant 
van de parking.



MEERDERE INGANGEN TOT HET DOMEIN
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Ik ga naar links.

Daar is een deur.
Ik ga binnen in het domein via deze deur.

HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

Dit is de ingang via de Tweebruggenlaan.
Dit	is	een	ingang	voor	fietsers	en	wandelaars.



HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

Ik ga met de trein naar Provinciaal Domein De Brielmeersen. 

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	Deinze.	

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Ik	ga	met	de	bus	van	het	station	naar	De	Brielmeersen.	

Ik wandel naar bushalte van de bussen met nummer 14, 16, 73, 

75, 77, 81, 83, 84, 86, 87 of 450. Ik stap op een van deze bussen.

De rit duurt ongeveer 10 minuten. 

Ik stap af aan bushalte ‘Gentpoortstraat Grammat’.

Als ik van de bus stap, moet ik nog 10 minuten stappen tot de 
ingang van Provinciaal Domein De Brielmeersen. 



HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

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

Ik ben bijna bij Provinciaal Domein De Brielmeersen.
Ik volg de wegwijzer waarop staat ‘De Brielmeersen’.

Ik parkeer mijn auto op de parking.



HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

IK GA MET DE BUS
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Ik ga met de bus naar Provinciaal Domein De Brielmeersen. 

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 Provinciaal Domein De Brielmeersen. 



HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

IK GA MET DE FIETS
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Ik	ga	met	de	fiets	naar	Provinciaal Domein De Brielmeersen.

Ik kom aan bij Provinciaal 
Domein De Brielmeersen.
Ik	fiets	naar	de	fietsenstalling.
Ik	zet	mijn	fiets	in	de	
fietsenstalling.
Ik	doe	mijn	fiets	op	slot.



HOE GA IK NAAR DE BRIELMEERSEN?

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar Provinciaal Domein De Brielmeersen.



IK KOM AAN BIJ DE BRIELMEERSEN: WAT NU?

AANKOMST
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Ik kom aan bij De Brielmeersen.
Dit zijn de ingangen van De Brielmeersen. Ik ga naar binnen.
Een	bezoek	aan	De	Brielmeersen	is	gratis.

Een bezoek aan De Brielmeersen kan uit 
verschillende	activiteiten	bestaan:	
een bezoek aan het dierenpark, 
minigolfen, wandelen of spelen op de 
speeltuin of in het doolhof.
In dit stappenplan worden de verschillende 
activiteiten	besproken.
Het	kan	zijn	dat	ik	niet	alles	zal	doen	tijdens	
mijn bezoek. 
Dat is oké.

Honden zijn welkom in De Brielmeersen.
Honden	moeten	wel	aan	de	leiband	blijven	tijdens	hun	bezoek.
Bij	de	ingang	aan	de	Lucien	Matthyslaan	is	een	
hondenlosloopzone.
Hier kan mijn hond vrij rondlopen.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 30.



IK KOM AAN BIJ DE BRIELMEERSEN: WAT NU?

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



MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK	BEZOEK	PROVINCIAAL	DOMEIN	DE	BRIELMEERSEN

IK	SPEEL	MINIGOLF

OVERIGE	ACTIVITEITEN	RONDOM	DE	BRIELMEERSEN

DE	HONDENLOSLOOPZONE
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MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN
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Dit is Provinciaal Domein De Brielmeersen.
Hier	kan	ik	vele	activiteiten	doen.
Hieronder	worden	enkele	activiteiten	overlopen.

Ik kan veel wandelen als ik dat wil.
Ik kan wandelen rond de vijver of in de bossen.

Langs het wandelpad staan enkele banken.
Ik	mag	op	deze	banken	gaan	zitten	als	ik	dat	wil.

In	De	Brielmeersen	is	een	Fit-o-Meter,	een	fitness	in	open	lucht.
Op het domein zijn 18 stopplaatsen met oefeningen over een
afstand van 2 kilometer.



Er is ook een Street Workhout in De Brielmeersen.
Hier	staan	enkele	fitnesstoestellen.
Ik kan hier sporten als ik dat wil.
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Er zijn ook enkele loopparcours in De Brielmeersen.
Deze loopparcours zijn op een zachte ondergrond van boomschors.

In Provinciaal Domein De Brielmeersen is een dierenpark.

Op het paaltje staat een nummer en uitleg over de oefening.
Zo kan ik zien hoe ik de oefening kan doen.

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN



In het dierenpark zal ik veel 
dieren zien. Er zijn herten, 
kippen, schapen, ezels en 
zoveel meer.
De dieren zijn verspreid over 
het volledige domein.

Ik doe mijn best om de dieren niet aan te raken.
Ik doe mijn best om de dieren geen eten te geven.
De dieren krijgen voldoende eten van hun verzorgers.

In het dierenpark zijn veel dieren.
Soms moeten dieren verzorgd worden of zijn ze aan het slapen of 
wordt een nieuw verblijf gemaakt.
Dan kan het zijn dat ik niet alle dieren kan zien.
Dat is oké.
Het kan zijn dat ik ze wel zal zien als ik nog eens naar het 
dierenpark ga.

Bij de dieren kan het soms sterk ruiken.
Als ik de dieren wil zien, dan moet ik dat er bij nemen.

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN
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In het dierenpark staan enkele torens met ooievaarsnesten.
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Bij	sommige	torens	hangt	een	infofiche.
Op	deze	infofiche	kan	ik	lezen	hoe	hoog	de	toren	is.

In	deze	ooievaarsnesten	kunnen	ooievaars	zitten.
Dat	is	niet	altijd	zo.	
Dat is oké.
De ooievaars komen op bezoek vanaf april tot en met augustus. 
Soms kan het zijn dat de ooievaars vroeger of later vertrekken en 
aankomen.
In de weides van De Brielmeersen wonen ook ooievaars.
Deze wonen het hele jaar door in De Brielmeersen.

De weides van de dieren zijn gesloten.
Ik kan niet in de weides van de dieren.
Dat is oké.

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN



In De Brielmeersen is een nieuw kunstwerk geplaatst op 7 mei 
2021.
Dit kunstwerk is geplaatst in de bloemenweide.
Dit kunstwerk heet ‘Ik omhels je’.
Dit kunstwerk is een troostplek. 
De	troostplek	is	een	plek	om	stil	te	staan	bij	een	jaar	coronacrisis.
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In het domein staan nog enkele andere kunstwerken.
Deze kan ik bekijken als ik dat wil.

In De Brielmeersen is een grote speeltuin.
Deze speeltuin ligt vlakbij de cafetaria.
Ik kan hier spelen als ik dat wil.
De speeltuigen staan in een zandbak.

In De Brielmeersen is een nieuwe bloemenweide aangelegd. 
In deze bloemenweide moeten de bloemen nog groeien. 
Ik mag niet in dit gedeelte wandelen. 

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN



Dit is de ingang van het doolhof.
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In het doolhof zoek ik mijn weg naar de uitgang.

In De Brielmeersen is een doolhof.
Dit doolhof is naast de cafetaria.

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN

Soms kan het zijn dat ik in een doodlopende gang stap.
Dat is oké.
Dan zoek ik een andere weg.



Ik ga naar binnen in de picknickhal via deze opening.
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Ik ga met de trap naar boven.

Ik ben boven.
Hier staan enkele picknicktafels.
Ik kan hier picknicken als ik dat wil.
Ik kan ook naar boven gaan als ik niet wil picknicken.
In de picknickhal heb ik een mooi uitzicht op het park.

Naast	het	doolhof	staat	een	picknickhal	met	uitzicht	op	het	
domein.
Deze	picknickhal	is	tijdelijk	gesloten	omwille	van	de	
coronamaatregelen.
Zodra de terrassen opnieuw open gaan, zal deze picknickhal ook 
opnieuw open gaan. 

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN



In De Brielmeersen is een waterspeeltuin.
Deze waterspeeltuin is naast de cafetaria.
Hier kan ik spelen als ik dat wil.
Het	kan	zijn	dat	ik	nat	wordt	tijdens	het	spelen.
Dat is oké.
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In De Brielmeersen is een kleine siertuin.
Ik kan hier in wandelen als ik dat wil.

In De Brielmeersen zijn enkele vijvers.
Ik kan rond de vijvers wandelen als ik 
dat wil.
Ik kan niet zwemmen of vissen in de 
vijvers.
Dat is oké.

Ik ga naar beneden via de trap.

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN



Achter	de	cafetaria	is	een	platform.
Vanop	dit	platform	heb	ik	een	mooi	zicht	op	de	vijvers.

25

Over sommige delen van de vijvers of rivieren zijn kleine bruggen.
Ik kan over deze bruggen stappen als ik dat wil.

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN

Dit	platform	heeft	een	oprijhelling	voor	rolstoelen	of	buggy’s.

Er	staan	enkele	banken	op	dit	platform.
Ik	kan	op	deze	banken	gaan	zitten	als	ik	dat	wil.



Naast	het	speelplein	zijn	2	petanquebanen.
Ik	kan	hierop	petanque	spelen	als	ik	dat	wil.
Ik	breng	mijn	eigen	petanquespel	mee.
Soms	kan	het	zijn	dat	de	petanquebanen	bezet	zijn.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten of kom op een ander 
moment terug.

26

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK BEZOEK PROVINCIAAL DOMEIN DE BRIELMEERSEN

Naast	het	speelplein	zijn	enkele	pingpongtafels.
Ik kan hierop pingpongen als ik dat wil.
Ik breng mijn eigen pingpongmateriaal mee.
Soms kan het zijn dat de pingpongtafel bezet is.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten of kom op een ander 
moment terug.



MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK SPEEL MINIGOLF
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Op Provinciaal Domein De Brielmeersen kan ik minigolf spelen.
De minigolf ligt vlakbij de cafetaria.
De	minigolf	is	tijdelijk	gesloten	door	de	coronamaatregelen.
Zodra de horeca opnieuw open mag, kan het zijn dat de minigolf 
ook opnieuw open mag.
Via deze link kan ik checken of de minigolf open is:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-brielmeersen/ontspannen/minigolf.html

Ik huur mijn golfmateriaal bij de kassa van de cafetaria.

Ik zeg aan de medewerker dat ik graag minigolfmateriaal zou 

huren voor ................ personen.

De medewerker legt uit hoe de minigolf werkt.

Ik betaal 2,5 euro per persoon.



Ik ga naar de minigolf.
De ingang van de minigolf is rechts van de cafetaria.
Ik ga naar binnen via de poort.
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Nu	kan	ik	minigolfen.
In de minigolf zijn 18 banen waarop ik kan minigolfen.

Elke	persoon	in	mijn	groep	krijgt	een	golfstick	en	golfballetje.
Per groep krijgen we een scoreformulier.

MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

IK SPEEL MINIGOLF

Ik ben klaar met minigolfen.
Ik breng mijn materiaal terug naar de kassa van de cafetaria.
Ik geef mijn materiaal af aan een medewerker.



MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

Rondom De Brielmeersen zijn enkele voetbalvelden, tennisvelden 
en dergelijke meer. 
Deze zijn velden van de stad Deinze. 
Voor	meer	informatie	en	om	te	reserveren,	helpt	de	dienst	Sport	
en	Recreatie	van	de	stad	Deinze	je	graag	verder.	
Bel +32 9 381 96 60 of mail naar sport@deinze.be.

OVERIGE ACTIVITEITEN RONDOM DE BRIELMEERSEN
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Op sommige dagen kan ik in De Brielmeersen Tai Chi doen.
Omwille	van	de	coronamaatregelen	gaan	deze	lessen	tijdelijk	niet	
door.
Zodra dit opnieuw toegelaten is, zullen deze weer opgestart 
worden.
Ik	kan	hierover	meer	informatie	vinden	via	deze	link:
http://taichi.be/cursussen-workshops/



MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

In De Brielmeersen is een hondenlosloopzone.
Deze hondenlosloopzone ligt aan de ingang van de Lucien 
Matthyslaan.
In deze hondenlosloopzone kunnen honden vrij lopen.

HONDENLOSLOOPZONE

30

Dit is de ingang van de hondenlosloopzone.

Aan de ingang van de hondenlosloopzone is een vuilbak voor het 
afval van mijn hond.

Ik ga naar binnen.
Ik doe het hek goed dicht achter me.
Zo kunnen de honden niet weglopen.



MIJN BEZOEK AAN DE BRIELMEERSEN

Dit is de hondenlosloopzone.
Hier kunnen honden vrij rondlopen.

HONDENLOSLOOPZONE
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In de hondenlosloopzone staat een afdak.

Onder dit afdak staan enkele banken.
Ik	kan	hierop	zitten	als	ik	dat	wil.

Ik ga naar buiten via dezelfde poort.



WAAR VIND IK HET TOILET?

In	Provinciaal	Domein	De	Brielmeersen	zijn	toiletten.
Deze	toiletten	zijn	bij	de	speeltuin	en	de	cafetaria.

HET TOILET

32

Aan het toiletgebouw is een drinkbak voor honden.



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

IK	ZAL	NIETS	ETEN	OF	DRINKEN	IN	DE	CAFETARIA

IK	ZAL	PICKNICKEN	OP	HET	DOMEIN

33



WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein De Brielmeersen is een cafetaria.
Deze cafetaria heet de Brielschuur.
Ik zal iets eten of drinken in de cafetaria.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA
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Als ik iets wil bestellen om mee te nemen schuif ik aan in de rij. 
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.
Als er niemand voor me staat, mag ik meteen naar de kassa gaan.

Links	van	de	wachtrij	staat	ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen.

Aan de muur hangt een menukaart.
Terwijl ik wacht, kan ik hier mijn keuze maken.



WAAR KAN IK ETEN?

Het is mijn beurt.
Ik bestel aan de kassa.
 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE CAFETARIA
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Als ik iets op het terras wil eten, zoek ik een vrije plaats.

Ik bestel via de QR-code aan mijn tafel.
Ik scan de code in met mijn smartphone.
Ik vink aan wat ik wil eten en drinken.
Ik betaal via mijn smartphone.
De medewerkers van de cafetaria zullen mijn eten en drinken naar 
mijn tafel komen brengen.
Ik schuif dus niet aan in de wachtrij.

Als ik niet goed begrijp hoe de QR-code werkt, kan ik mijn hand 
opsteken.
Een medeweker zal mijn bestelling komen vragen.



WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein De Brielmeersen is een cafetaria.
Ik zal niets eten of drinken in de cafetaria.
Dat is oké.

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

Ik kan picknicken op het domein van Provinciaal Domein De 
Brielmeersen.
Ik kan picknicken op het veld achter het doolhof.

IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN
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Ik kan ook picknicken in de picknickhal naast het doolhof.
De	picknickhal	is	tijdelijke	gesloten	omwille	van	corona.
Zodra de horeca opnieuw open is, zal de picknickhal ook open 
gaan. 
Soms kan het zijn dat er geen plaats is in de picknickhal. Dat is oké.
Dan kan ik ergens anders een plek zoeken om te picknicken.

Als ik dat wil, kan ik deze picknickhal huren voor 25 euro per dag.

Ik doe het afval van mijn picknick in de vuilbakken.



EINDE VAN HET BEZOEK

EINDE
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Mijn bezoek aan Provinciaal Domein De Brielmeersen is gedaan. 
Ik ga terug naar de ingang van het domein.
Ik ga naar buiten via dezelfde weg.



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

39



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 bushalte ‘Gentpoortstraat Grammat’’.
Het is ongeveer 10 minuten wandelen.  

Ik stap op de bus met nummer 14, 16, 73, 75, 77, 81, 83, 84, 86, 
87 of 450. 
De rit duurt ongeveer 10 minuten. 
Ik	stap	af	aan	het	station	van	Deinze.

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 Provinciaal Domein De Brielmeersen 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 stap van Provinciaal Domein De Brielmeersen 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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