
MIJN BEZOEK AAN 
PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS



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 Gavers te gaan.

In samenwerking met het domein stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze uitstap voor te 

bereiden. 

Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 
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In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen belangrijk. 

Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. 

Je kan met de bus gaan, met de auto… 

Je kiest de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Je kiest welke pagina’s in de volgende fase afgedrukt moeten worden.

Je kan dit opschrijven op een blad papier, zodat je tijdens het afdrukken niets vergeet.

Je doet hetzelfde 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. 

Daarna 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. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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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 te lezen. 

Je leest het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt. Dit doe je minstens 1 keer. 

Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder lezen. Je kan het stappenplan ook vaker 

lezen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt.

Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge kinderen, dan lees je dit de eerste keer best samen 

met hen. 

Op die manier ben je zeker dat het kind alles goed begrijpt en kan hij/zij vragen stellen.

Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je uitstap. 

Dit is niet noodzakelijk om de uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je klaar om het stappenplan te lezen.

Toerisme voor Autisme en Provinciaal Domein De Gavers 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 Provinciaal Domein De Gavers. Dit is een provinciaal domein in Geraardsbergen. Hier kan ik 

wandelen, spelen, zwemmen en zoveel meer. Veel mensen vinden een bezoek aan Provinciaal Domein De Gavers 

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

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

VERTREK

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

Provinciaal Domein De Gavers.

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

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

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

vertrekken. Dat is geen probleem.

Geraardsbergen is gelegen in 

het zuiden van de provincie 

Oost-Vlaanderen. 

Geraardsbergen 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 Gavers 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.

In Provinciaal Domein De Gavers moet ik op sommige 
plaatsen een mondmasker dragen als ik ouder ben dan 
12 jaar. 
Ik moet een mondmasker dragen in de openbare 
gebouwen.
Op andere plaatsen op het domein moet ik geen 
mondmasker dragen.
Ik kan ook kiezen om mijn mondmasker altijd te dragen 
als ik dat wil.

Ik hoef mijn bezoek aan het domein De Gavers niet te reserveren op voorhand.
Voor de betalende activiteiten moet ik wel op voorhand reserveren omwille van de coronamaatregelen.
Ik kan reserveren voor deze activiteiten via deze link:
https://degavers.webshop.oost-vlaanderen.be/

Omwille van de Coronamaatregelen zijn niet alle activiteiten open tijdens mijn bezoek. 
Via deze link kan ik zien welke activiteiten gesloten zijn:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/coronamaatregelen-in-de-gavers.html



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
OVERIGE INFORMATIE
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Honden zijn welkom in De Gavers als ze aan de leiband blijven.

In de hondenlosloopweide mogen honden vrij rondlopen.
In de hondenzwemzone mogen honden vrij zwemmen.
Ik kan hierover meer lezen op pagina 102.

Honden zijn niet welkom in de speeltuinen, op het strand, in de jeugdherberg, 
vakantiewoningen, trekkershutten, tenten en in het zwembad.

In sommige delen van De Gavers kan er veel lawaai zijn. 
Zeker als er veel volk is. 
Als ik niet zo goed tegen veel lawaai kan, kan ik altijd een koptelefoon
meebrengen.  

Via deze website kan ik een virtueel bezoek 
brengen aan Provinciaal Domein De Gavers. 

Ik kan verschillende locaties bekijken in 360°.
https://roundme.com/embed/168966/429385/

OPGELET!

Provinciaal Domein De Gavers te Geraardsbergen wordt soms verward met Domein De Gavers in Harelbeke.
Dit stappenplan gaat over Provinciaal Domein De Gavers te Geraardsbergen. 
Het adres van dit domein is Onkerzelestraat 280 in Geraardsbergen. 



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

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 PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

Ik ga met de trein naar Provinciaal Domein De Gavers. 

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 Schendelbeke. 

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

9

Als ik van de trein stap, moet ik nog 20 minuten stappen tot 
ingang A van Provinciaal Domein De Gavers. 

Ik kom aan bij Provinciaal Domein De Gavers.
Het domein heeft twee ingangen.
Ik volg ingang A als ik op daguitstap ga naar het domein 
(Onkerzelestraat 280).



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

10

Ik herken ingang A aan deze wegwijzer.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

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

Ik ben bij Provinciaal Domein De Gavers.
Het domein heeft twee ingangen.
Ik volg ingang A als ik op daguitstap ga naar het domein
(Onkerzelestraat 280).

Ik herken ingang A aan deze wegwijzer.

Ik parkeer de auto op de gratis parking. 



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

IK GA MET DE AUTO

12

Soms kan het zijn dat het heel druk is.
Dan wordt een extra parking opengedaan op de weides naast 
het domein. 



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

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

Ik wandel naar de bushalte van bus 76 of 87. 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan bushalte .................................................................

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer .............. minuten
stappen tot de ingang van Provinciaal Domein De Gavers. 

Ik ben bij Provinciaal Domein De Gavers.
Het domein heeft twee ingangen.
Ik volg ingang A als ik op daguitstap ga naar het domein
(Onkerzelestraat 280).

Ik herken ingang A aan deze wegwijzer.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

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

Ik ben bij Provinciaal Domein De Gavers.
Het domein heeft twee ingangen.
Ik volg ingang A als ik op daguitstap ga naar het domein
(Onkerzelestraat 280).

Ik herken ingang A aan deze wegwijzer.

Ik kan fietsen op het domein als ik dat wil. 



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

IK GA MET DE FIETS
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Op het domein zijn verschillende fietsenstallingen. 
Ik kan mijn fiets in de fietsenstalling bij het speelplein zetten. 
Ik zet mijn fiets in de fietsenstalling. 
Ik doe mijn fiets op slot. 

Ik kan mijn fiets ook in de fietsenstalling bij het sportgedeelte 
zetten. 

Ik kan mijn fiets ook in de fietsenstalling bij het infopunt in de 
buurt van het zwembad zetten.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS?

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

Ik ben bij Provinciaal Domein De Gavers.
Het domein heeft twee ingangen.
Ik volg ingang A als ik op daguitstap ga naar het domein
(Onkerzelestraat 280).

Ik herken ingang A aan deze wegwijzer.



IK KOM AAN BIJ DE GAVERS: WAT NU?

AANKOMST
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Ik kom aan bij De Gavers. 
Ik volg ingang A.

Ik ga naar het einde van de parking.

Daar begint een wandelpad en fietspad.

Ik volg dit pad.



IK KOM AAN BIJ DE GAVERS: WAT NU?

AANKOMST
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Op het einde van het pad kom ik aan het hoofdgebouw van 
Provinciaal Domein De Gavers. 

Een bezoek aan De Gavers kan uit 
verschillende activiteiten bestaan: 
wandelen, spelen op de speeltuin, 
zwemmen in het zwembad 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.

Sommige activiteiten zijn gratis.
Deze activiteiten kan ik bekijken vanaf pagina 23.
Sommige activiteiten zijn betalend.
Deze activiteiten kan ik bekijken vanaf pagina 34.



IK KOM AAN BIJ DE GAVERS: WAT NU?
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Om de weg te vinden naar de verschillende activiteiten kan ik de 
pijlen in Provinciaal Domein De Gavers volgen.

AANKOMST

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

Provinciaal Domein De Gavers is een groot domein. 
Op deze plattegrond kan ik zien waar deze grootste activiteiten 
liggen.
Onderaan deze website kan ik de plattegrond van De Gavers 
vinden:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

In het infopunt kan ik meer informatie vinden over de activiteiten 
in het domein en de regio.
Als ik dat wil, kan ik een bezoek brengen aan het infopunt. 
Het infopunt is niet elke dag open.
Dat is oké.
De meeste informatie kan ik ook online terugvinden.
Het infopunt ligt naast het zwembad, de horeca en de speeltuin.



IK KOM AAN BIJ DE GAVERS: WAT NU?
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In het infopunt kan ik ook brochures vinden met informatie over 
de streek en activiteiten. 
Ik mag deze brochures meenemen als ik dat wil.

AANKOMST

Dit is het infopunt.
In het infopunt kan ik vragen stellen aan medewerkers over de 
activiteiten op het domein.
Zij zullen hun best doen om een antwoord te geven op mijn 
vragen.



VERPLAATSEN OP PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS
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Ik kan wandelen op Provinciaal Domein De Gavers

VERPLAATSING

Provinciaal Domein De Gavers is een groot domein.
Ik kan me op 3 manieren verplaatsen doorheen het domein. 

Ik kan fietsen op Provinciaal Domein De Gavers.
Ik kan mijn eigen fiets meebrengen.
Ik kan ook een fiets huren bij het infokantoor van de camping.
Ik kan hierover meer informatie lezen op pagina 72.

Mensen met een fysieke beperking kunnen met de auto rijden op 
het domein tot aan de parking van De Doos. 
Hiervoor hebben ze een toegangskaart nodig.
Deze toegangskaart kan opgehaald worden aan de receptie van de 
camping op vertoon van een andersvalidenkaart. 



DRUKTE OP HET DOMEIN
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Op sommige plaatsen in Provinciaal Domein De Gavers is het rus-
tiger. 
De rustige zone wordt op de plattegrond hiernaast in het rood 
omcirkeld. 
Dit gaat om de zone bij de jeugdherberg, het speelbos en 
wandelpad.
Ik kan de plattegrond in het groot zien via deze link:
https://www.toerismevoorautisme.be/rustig/

DRUKKE EN RUSTIGE ZONES

Op Provinciaal Domein De Gavers kan het druk zijn.
De drukke zone wordt op de plattegrond hiernaast in het rood 
omcirkeld. 
Dit gaat om de zone bij het zwembad, de speeltuin, het strand, het 
sportgedeelte...
Ik kan de plattegrond in het groot zien via deze link:
https://www.toerismevoorautisme.be/druk/

Als ik niet goed tegen lawaai kan, kan ik ook altijd mijn 
koptelelefoon meebrengen.
Ik doe de koptelefoon aan op plaatsen waar het te druk is.



GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK WANDEL IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK VOLG HET BUITENBEENTJESPARCOURS

IK LOOP OP DE FINSE LOOPPISTE

IK GEBRUIK DE OPENLUCHTFITNESS

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (EIGEN FIETS)

IK SPEEL OP DE SPEELTUIN

IK SPEEL IN HET SPEELBOS

IK MAAK MUZIEK OP DE DJ-TAFEL

IK SPRING OP DE TRAMPOLINES
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GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK WANDEL IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

24

In De Gavers kan ik veel wandelen als ik dat wil.

Ik kan wandelen op de wandelpaden in het domein.

Rondom het domein zijn ook veel wandelroutes.
Ik kan deze wandelroutes bekijken via deze link: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Ik mag wandelen op het pad.
Ik mag ook wandelen op het gras.

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

Langs het wandelpad zijn enkele schuilplaatsen. 
Hieronder kan ik schuilen voor de regen.



GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK VOLG HET BUITENBEENTJESPARCOURS
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In De Gavers kan ik het buitenbeentjesparcours volgen.
Dit is een wandeling van 3,5 kilometer rond de vijvers met 
doe-opdrachten.

In totaal zijn er 10 doe-opdrachten te vinden langs deze 
Deze doe-opdrachten zijn ideaal voor ouders en hun kinderen, 
maar ook jongeren en volwassenen mogen deze opdrachten doen.

Ik kan de opdrachten vinden op de paaltjes langs het wandelpad. 

Op deze plattegrond kan ik zien waar de doe-opdrachten zijn: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html



GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK LOOP OP DE FINSE LOOPPISTE
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Ik zal lopen op de Finse looppiste in Provinciaal Domein De Gavers.
Dit is een piste van 1 kilometer lang op schors. 

Deze Finse looppiste is in de buurt van het speelbos en de jeugd-
herberg.
Als ik wil lopen op deze looppiste ga ik naar de Vissersparking 
(Kampstraat 59).
Dat is dichtbij de start van de Finse looppiste. 

Op de plattegrond wordt de Finse looppiste aangeduid in het 
oranje. 
Ik kan de oranje lus zien op de linkerhelft van de plattegrond.

Onderaan deze website kan ik de plattegrond van De Gavers 
vinden:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html



GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GEBRUIK DE OPENLUCHTFITNESS
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Er is een openluchtfitness in De Gavers.
Hier staan 16 fitnesstoestellen.
Ik kan hier sporten als ik dat wil.

Deze fitnesstoestelen zijn verspreid over 4 locaties in het domein. 
De route tussen de 4 locaties is 3,5 kilometer lang.
Op de plattegrond  op deze website kan ik zien waar de 
fitnesstoestelen staan: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/sporten/openlucht-fitness.html
Op iedere locatie is minstens één activiteit toegankelijk voor 
mensen met een beperking.



Ik kan ook mountainbiken in Provinciaal Domein De Gavers. 
Op het domein is een mountainbikeroute. 
Ik kan deze route bekijken via de plattegrond op deze website. 
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-gavers/sporten/fietsen-en-moutainbiken.html

Ik kan ook mountainbike rondom het domein. 
Via deze link kan ik enkele routes bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-gavers/sporten/fietsen-en-moutainbiken.html
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Ik fiets met mijn eigen fiets of mountainbike. 
Ik kan ook een fiets of mountainbike huren. 
Ik kan meer informatie lezen over het huren van een fiets of 
mountainbike op pagina 72.

Ik kan fietsen in Provinciaal Domein De Gavers.
Ik deel dit fietspad met wandelaars en andere fietsers..
Ik let dus goed op. 

Ik kan ook mooie fietstochten maken rondom het domein. 
Via deze link kan ik enkele fietstochten bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-gavers/sporten/fietsen-en-moutainbiken.html

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (EIGEN FIETS)



Ik ga naar binnen via de poort waarop staat ‘INGANG SPEELTUIN’.
Het kan zijn dat de ingang tijdens mijn bezoek op een andere 
plaats is dan op de foto. 
Dat is oké. 
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Ik ga naar buiten via de poort waarop staat ‘UITGANG SPEELTUIN’.
Het kan zijn dat de uitgang tijdens mijn bezoek op een andere 
plaats is dan op de foto. 
Dat is oké. 

In De Gavers is een groot speelplein.
Dit speelplein ligt dichtbij het hoofdgebouw.
Ik kan hier spelen als ik dat wil.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPEEL OP DE SPEELTUIN



Het speelbos is aan de kant van de jeugdherberg.
Ik kan de locatie van het speelbos zien via de plattegrond op deze 
website:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/spelen.html
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In De Gavers is een speelbos.
Hier mag ik spelen als ik dat wil.
Ik mag klauteren over de bomen, kampen bouwen en zoveel meer. 

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPEEL IN HET SPEELBOS

Dit is de ingang van het speelbos.

In het speelbos staan ook enkele speeltoestellen.
Ik mag hierop spelen als ik dat wil.



Dit is de DJ-tafel. 
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Om de DJ-tafel te gebruiken leg ik mijn gsm op de witte vlakken die 
op de foto hiernaast in het rood worden aangeduid.
Ik speel muziek af met mijn gsm. 

Ik raak de knoppen aan om de muziek te mixen.
Via deze link kan ik zien hoe ik de DJ-tafel kan gebruiken:
https://www.yalp.nl/assortiment/interactieve-speeltoestellen/fono-djtafel/

Langs het wandelpad van de parking naar het hoofdgebouw staat 
een DJ-tafel.
Ik kan hierop muziek luisteren en mixen als ik dat wil.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK MAAK MUZIEK OP DE DJ-TAFEL
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In Provinciaal Domein De Gavers kan ik springen op de 
trampolines.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPRING OP DE TRAMPOLINES

Deze trampolines zijn gelegen in het sportgedeelte van De Gavers. 
Dit sportgedeelte heet ‘Sport en spel’. 
Op de plattegrond van het speelbos kan ik zien waar dit 
sportgedeelte gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/spelen.html
Ik kan springen op de trampolines tijdens de openingsuren van het 
sportgedeelte. 

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.
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Ik ben in het sportgedeelte.
Voor me zijn de trampolines.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPRING OP DE TRAMPOLINES

Dit is een trampoline.

Ik moet mijn schoenen niet uit doen als ik op de trampolines wil 
springen.

Soms kan het zijn dat alle trampolines bezet zijn.
Dan doe ik mijn best om geduldig te wachten.



BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK BEZOEK HET ZWEMBAD

IK SPEEL OP HET WOW-WATERPARK

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

IK DOE EEN WATERSPORT

IK MAAK EEN BOOTTOCHT OP HET GAVERMEER MET DE RONDVAARTBOOT

IK GA VISSEN

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (FIETS HUREN)

IK RIJ MET DE GOCARTS OF MINIFIETSEN

IK GA LASERSHOOTEN

IK GA MINIGOLFEN

IK GA KLIMMEN OP DE KLIMTOREN

IK GA BOOGSCHIETEN
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD

Ik breng een bezoek aan het zwembad. 
Als ik jonger ben dan 12 jaar moet er altijd een volwassene mee 
zijn. 

IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD

Ik neem mijn zwemkleren mee. 
In het zwembad draag ik een zwembroek, bikini of badpak. 
Als ik een zwembroek draag, moet de zwembroek boven mijn knie 
komen.

Ik ga naar het zwembad. 
Het zwembad is in het hoofdgebouw.

Op de plattegrond kan ik zien waar het zwembad is.
Onderaan deze websitepagina kan ik de plattegrond van De 
Gavers vinden:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD

Ik ga naar de inkom.
Ik ga naar binnen via de glazen schuifdeur.
Als ik ouder ben dan 12 jaar draag ik een mondmasker wanneer 
ik binnen ga. 

Ik ben in de inkomhal.
Ik ga eerst naar de kassa.
Ik reserveer mijn tickets op voorhand via deze link:
https://degavers.webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/Over-
view?ExpositionType=4714E250-C7A4-EA11-A2DE-94F042711797
Ik toon mijn tickets aan de medewerker achter de balie.
De medewerker bekijkt mijn tickets.
Ik mag verder en ga door de glazen deur. 

In het zwembad wordt gewerkt met tijdslots. 
Dat wil zeggen dat ik op een specifiek uur binnen mag in het 
zwembad. 
Per tijdslot is er maar een maximum aantal mensen dat binnen 
mag. 
Ik mag om …………………………………………….. uur naar binnen gaan. 
Dat uur staat op mijn tickets.

Ik doe mijn best om de verplichte wandelrichting te volgen in het 
zwembad. 
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IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

Ik volg het pad verder naar de kleedkamers.
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IK KOM AAN BIJ HET ZWEMBAD



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

Ik ga naar de kleedkamers.
Er zijn gewone kleedkamers voor 1 persoon.

DE KLEEDKAMERS EN LOCKERS

Er zijn ook kleedkamers voor families of grote 
groepen.

Ik kies een omkleedhokje dat vrij is. 
Ik kan niet zo goed zien wanneer een omkleedhokje vrij is. 
Soms staat de deur open. Soms is de deur toe. 
Als alle deuren toe zijn, duw ik er voorzichtig tegen. 
Als de deur open gaat, dan wil dat zeggen dat het hokje open is. 
Als de deur niet open gaat, dan is het hokje bezet en zoek ik 
verder.

Als ik in het hokje ben, doe ik de deuren toe. 
Daarna doe ik het hendeltje naar beneden. 
Nu is de deur op slot.
Dit kan enkel in de gewone kleedkamers.
De grote kleedkamers doe ik op slot met een sleutel.
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD

DE KLEEDKAMERS EN LOCKERS
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 In het hokje doe ik mijn gewone 
kleren uit en mijn zwemkleren aan.
Ik heb mijn zwemkleren aan. 
Ik doe het hendeltje omhoog en ga 
uit het hokje aan de andere kant. 
Daar wacht ik op de andere mensen 
van mijn groep. 

Ik steek mijn spullen in een kastje. 
Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn of haar spullen 
in hetzelfde kastje steekt.

Om de kast te sluiten stop ik 1 euro in de gleuf bovenaan. 
Het muntje valt daarna in het bakje. 
Ik doe de deur toe en sluit. 
Als ik het kastje weer open doe, krijg ik mijn munt terug.

De sleutel haal ik van de deur.
Ik hou deze sleutel goed bij of geef ik deze een van mijn 
begeleiders. 
Ik heb de sleutel nodig op het einde van mijn bezoek om het kastje 
terug open te doen.



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

HET ZWEMBAD
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Ik ga naar het zwembad. 
Voor ik in het zwembad ga, sta ik onder de douche van het 
zwembad. 
De douches aan het begin van de gang gaan niet automatisch aan. 
Daarvoor moet ik op de knop drukken.

Een deel van de douches mag niet gebruikt worden omwille van 
de coronamaatregelen.
Dat is oké.
Ik gebruik een douche die vrij is.
Als alle douches bezet zijn, doe ik mijn best om geduldig te 
wachten.

Na het douchen stap ik door het voetbad.
Hier gaan geen sproeiers aan als ik erdoor stap. 

Ik ben in het zwembad. 
Door de coronamaatregelen zijn sommige zwembaden gesloten. 
Dat is oké.
Via deze link kan ik zien welke delen van het zwembad open of 
gesloten zijn: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/sporten/zwembad/zwembad-het-gaversbad.html



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

De baden die gesloten zijn, 
zijn afgezet met een hek of 
touw.
Ik kan hier dus niet verder. 

HET ZWEMBAD

Op sommige duikblokken staan kegels.
Dat wil zeggen dat ik niet vanaf dit duikblok mag springen.
Dat is oké.
Ik mag wel springen vanaf de duikblokken waar geen kegel op 
staat. 

Hieronder zie ik een overzicht van de zwembaden waarin ik wel 
mag zwemmen zolang de coronamaatregelen gelden.
Zodra er versoepelingen zijn, zullen de andere baden ook 
overlopen worden in dit stappenplan. 

Dit is het 25-meterbad.
Dit zwembad heeft 6 banen.
Hier kan ik baantjes zwemmen als ik dat wil.
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD

Bezoekers die geen baantjes zwemmen, mogen niet in dit 
zwembad spelen.

HET ZWEMBAD

Dit is het instructiebad.
Voor de coronamaatregelen mochten bezoekers spelen in dit 
zwembad.
Nu wordt dit zwembad ook enkel gebruikt om baantjes te 
zwemmen.

Dit is het plons- en ploeterbad voor kleuters.

In het zwembad zijn ook altijd redders. 
De redders kan ik herkennen aan een rode 
T-shirt. 
De redders lopen rond in het zwembad of 
zitten aan de balie van het zwembad. 
Zij letten er op dat alle zwemmers de 
afspraken in het zwembad opvolgen. 
Als ik iets doe dat niet mag, kan het zijn dat 
een redder me daarover aanspreekt.
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD

De diepte van het instructiebad kan veranderen. 
Dit gebeurt enkel wanneer niemand in het zwembad is.
Soms kan het dus zijn dat de diepte van het zwembad anders is 
dan tijdens mijn vorige bezoek.
Dat is oké.

HET ZWEMBAD
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In het zwembad kan ik veel geluiden horen. 
Ik hoor geluiden van mensen die zwemmen of spelen. 
Ik hoor geen muziek in het zwembad.



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

GESLOTEN OMWILLE VAN DE CORONAMAATREGELEN

Omwille van de coronamaatregelen zijn een aantal delen van het 
zwembad gesloten.
Deze zal ik dus wel kunnen zien, maar ik kan er geen gebruik van 
maken.
De delen die gesloten zijn, worden hieronder overlopen.

De speelkreek met draaibad, waterval en massagewand is 
gesloten.
Vanaf 1 juli gaat de speelkreek open.
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De whirlpools en jetstream zijn gesloten.
Vanaf 1 juli gaat dit gedeelte open.

Het buitenzwembad is gesloten.
Vanaf 1 juli gaat het buitenzwembad open.



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

GESLOTEN OMWILLE VAN DE CORONAMAATREGELEN

De waterglijbaan is gesloten.
Vanaf 1 juli gaat de waterglijbaan open.

De welness en sauna is gesloten.
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De spiegels en haardrogers kan ik niet gebruiken tijdens mijn 
bezoek.



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

WAAR VIND IK HET TOILET IN HET ZWEMBAD?

In het zwembad zijn toiletten. 
Deze toiletten zijn naast de douches.
Als ik naar het toilet moet, kan ik hier gaan.
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IK BEZOEK HET ZWEMBAD

EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

Ik mag ongeveer 1 uur baantjeszwemmen in het zwembad. 
Vanaf 1 juli mag ik ongeveer 1u45 zwemmen of spelen in het 
zwembad. 
Dan moet ik uit het zwembad. 

Ik ga om ...................................... uit het zwembad.
Ik duid op deze picto aan wanneer ik uit het zwembad moet. 

Boven het 25-meterbad hangt een klok. 
Als deze klok hetzelfde lijkt als de klok op deze picto, dan ga ik uit 
het zwembad. 
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Ik ga naar de douches en spoel me goed af. 

Sommige douches zijn gesloten omwille van de afstandsregels.
Dat is oké.
Ik kan deze douches herkennen aan het blad dat erbij hangt. 



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

Dan haal ik met mijn sleutel mijn spullen uit het kastje. 

Ik zal proberen om mijn muntstuk niet te vergeten. 
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Ik zoek een kleedhokje dat vrij is. 

In het hokje droog ik me goed af. 
Ik doe mijn zwemkleren uit en mijn 
gewone kleren aan.



IK BEZOEK HET ZWEMBAD

EINDE VAN HET BEZOEK AAN HET ZWEMBAD

Ik heb mijn gewone kleren aan. 
Ik ga naar de gang.
Daar wacht ik op de andere mensen uit mijn groep.
Als ik alleen ben, ga ik verder. 

De haardrogers en spiegels zijn afgesloten omwille van de 
coronamaatregelen.
Dat is oké.
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Ik ga verder naar de uitgang.
Ik ga door de glazen deur.

Ik ben terug in de inkomhal van het gebouw.
Ik ga naar buiten.
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In Provinciaal Domein De Gavers is een WOW-waterpark.
Dit is een opblaasbare attractie op het water.
Ik kan klimmen en klauteren op dit WOW-waterpark.
Het WOW-waterpark is toegankelijk voor volwassenen en 
kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van een volwassene. 
Ik reserveer mijn tickets op voorhand via deze link:
www.wowpark.eu
Zo ben ik zeker dat ik een plaatsje heb en is het ticket goedkoper.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPEEL OP HET WOW-WATERPARK

Het WOW-waterpark is gelegen in de Gaversplas vlak na de 
aanlegsteiger voor de waterfietsen.

Op de plattegrond kan ik zien waar de aanlegsteiger te vinden is: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is het WOW-waterpark.

Ik mag ongeveer 1 uur spelen op het WOW-waterpark. 
Ik zal spelen op het WOW-waterpark om .................. uur.
Ik kan dit uur aanduiden op de klok hiernaast.

Ik doe mijn best om 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn.



51

Ik kom aan bij het WOW-waterpark.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPEEL OP HET WOW-WATERPARK

Ik ga naar een medewerker van het WOW-waterpark. 
Ik kan hen herkennen aan het logo van het WOW-waterpark dat 
op hun kledij staat. 
Ik toon mijn ticket aan de medewerker.
De medewerker controleert mijn ticket. 

Als ik nog geen ticket heb gekocht, kan ik dat ook nog bij de 
medewerker doen. 
Een ticket is duurder als ik het aan de kassa bestel.

De medewerker legt uit wat de regels zijn op het WOW-waterpark.
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Op het WOW-waterpark kan het zeer druk zijn.
Er zijn vele andere mensen die spelen op het WOW-waterpark.
Dan is er veel lawaai. 

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPEEL OP HET WOW-WATERPARK

De medewerker geeft me een reddingsvest.
Ik doe deze reddingsvest aan.
Dat is verplicht.

Als ik mijn zwemkleren nog niet aanheb, kan ik me omkleden bij 
het WOW-waterpark.
De kleedhokjes kunnen er anders uitzien dan op de foto. 
Binnenkort worden ze namelijk vernieuwd. 
Dat is oké. 

Het is mijn beurt om naar het WOW-waterpark te gaan.
Ik ga naar het platform en spring in het water.
Ik zwem naar het WOW-waterpark.
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Ik kan veel klimmen en springen op het WOW-waterpark.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK SPEEL OP HET WOW-WATERPARK

Ik let goed op als ik ergens af wil springen.
Ik kijk goed naar beneden om te kijken of er niemand onder me 
zwemt.
Als er iemand onder me zwemt, wacht ik even tot deze persoon 
weg gezwommen is.

Mijn uur is gedaan. 
Het is tijd om uit het WOW-waterpark te gaan.
Ik zwem terug naar het platform.
Ik ga uit het water.

Ik kan me opnieuw omkleden bij het WOW-waterpark als ik dat 
wil.
Ik geef mijn reddingsvest terug af aan de medewerker van het 
WOW-waterpark. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

In Provinciaal Domein De Gavers is een zwemvijver met 
strandzone.

Meer informatie over deze zwemvijver met strand kan ik hier 
vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/strandzone-en-zwemvijver.html

Dit is de ingang van de strandzone.

Ik schuif aan om naar binnen te gaan.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Het strand en de zwemvijver liggen aan het zwembad en de speel-
tuin.  

Op deze plattegrond kan ik zien waar het strand en de zwemvijver 
liggen:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

Ik ben aan het inkomgebouw.

Ik ga verder door de poort.

Ik ben aan de kassa.
Ik kan mijn tickets op voorhand reserveren via deze link:
https://degavers.webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/Overview

Dan ben ik zeker dat er nog een plaats over is voor mij. 

Ik toon mijn ticket aan de medewerker aan de kassa.
De medewerker controleert mijn ticket.
Ik mag verder. 

Rechts zijn kasten.
In deze kasten kan ik iets opbergen als ik dat wil. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

Als ik nog geen ticket besteld heb, kan ik nog een ticket kopen aan 
de kassa. 
Dan betaal ik aan de kassa.

Het kan zijn dat er geen plaats meer is. 
Dat is oké. 
Dan kan ik genieten van de andere activiteiten op het domein. 

Rechts is een gebouw. 

In dit gebouw zijn kleedkamers.
De kleedkamers zijn momenteel gesloten omwille van de 
coronamaatregelen. 

Ik ga verder naar het strand en de zwemvijver. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

Aan het gebouw staan kasten.
In deze kasten kan ik mijn materiaal opbergen.

Ik kies een kastje dat vrij is.
Ik doe mijn materiaal in het kastje.

Onder het afdak staan ook enkele douches.
Ik kan me hier douchen als ik dat wil.
Ik hou mijn zwemkledij aan tijdens het douchen.

Dit is het strand. 
Ik kan op het strand spelen, liggen of zitten als ik dat wil.

Het strand is groot genoeg om afstand te houden van de andere 
mensen op het strand. 

Ik kan het kastje sluiten door een munt van 2 euro in het bakje te 
doen. 
Daarna doe ik het kastje dicht en sluit ik het kastje.
Ik hou de sleutel goed bij.
Ik heb deze sleutel nodig om het kastje terug open te doen. 
Als ik mijn materiaal uit het kastje haal, krijg ik mijn munt terug.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

Ik kan zwemmen in het water als ik dat wil.
Er zijn drie zones die afgebakend worden door boeien.
De eerste zone is voor kleine kinderen om te spelen.
De tweede zone is ook om te spelen. Deze zone is voor mensen 
die goed kunnen zwemmen. 
De derde zone is voor zwemmers die baantjes willen zwemmen. 

Op het strand is een waterspeelzone.
Hier kan ik spelen met water als ik dat wil.

Op het strand is een groot trampolinekussen.
Ik kan springen op deze trampoline als ik dat wil.

Op het strand is een speelplein.
Hier kan ik spelen als ik dat wil. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

Op het strand zijn redders aanwezig.
Als ik verdwaald ben, kan ik naar de redders gaan. 
Zij zullen me helpen om mijn begeleiders terug te vinden. 
Zij letten er ook op dat alle bezoekers de afspraken opvolgen. 
Als ik iets doe dat niet mag, kan het zijn dat een redder me 
daarover aanspreekt.

Op het strand is een beachvolleybalterrein.
Ik kan hier beachvolleyballen als ik dat wil.
Soms kan het zijn dat het veld bezet is.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Ik doe mijn afval in de vuilbakken op het strand. 

Op het strand kan ik strandstoelen en hangmatten huren als ik dat 
wil.
Ik kan de hangmatten en hangstoelen huren aan het loket van het 
strand. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA NAAR HET STRAND EN DE ZWEMVIJVER

Mijn bezoek aan het strand is gedaan.
Ik ga naar buiten via de uitgang.

Als ik later wil terugkeren, vraag ik aan het loket een polsbandje. 
Ik kan met dit polsbandje op dezelfde dag terugkomen tijdens de 
openingsuren. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK DOE EEN WATERSPORT

Op de vijver van Provinciaal Domein De Gavers kan ik vele 
watersporten doen als ik dat wil.
Via deze link kan ik meer informatie lezen over de verschillende 
watersporten, prijzen en openingsuren:
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-gavers/sporten/watersporten.html
Ik kan mijn tickets op voorhand reserveren via deze link: 
https://degavers.webshop.oost-vlaanderen.be/

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

Ik volg het pad. 
Het kan zijn dat het pad er anders uitziet dan op de foto. 
Dat is oké.

De aanlegsteiger voor watersporten is voorbij het zwembad. 

Op de plattegrond op deze websitepagina kan ik zien waar deze 
aanlegsteiger is:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK DOE EEN WATERSPORT

Soms kan het zijn dat ik even moet aanschuiven.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Als ik nog geen ticket besteld heb, kan ik nog een ticket kopen aan 
de kassa. 
Dan betaal ik aan de kassa.

Het kan zijn dat er geen plaats meer is. 
Dat is oké. 
Dan kan ik genieten van de andere activiteiten op het domein.

Ik krijg een reddingsvest als ik dat wil.
Ik ben niet verplicht om een reddingsvest aan te doen.

Ik ben aan de kassa.
Ik kan mijn tickets op voorhand reserveren via deze link:
https://degavers.webshop.oost-vlaanderen.be/

Ik toon mijn ticket aan de medewerker aan de kassa.
De medewerker controleert mijn ticket.
Ik mag verder. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK DOE EEN WATERSPORT

Ik kan ook een wetsuit huren.
Dat is niet verplicht.
Een wetsuit kan me warm houden als het water koud is.
Ik betaal 5 euro aan de kassa om een wetsuit te huren.

Ik stap op de aanlegsteiger naar de watervoertuigen.

Ik kies een watervoertuig uit.
Als ik met een grote groep gereserveerd heb, kan ik met een kano 
of kajak varen. Zo niet, dan zal ik met een pedalo varen. 

Ik zal varen met een ...................................................................
Ik kan vrij rondvaren op het Gavermeer tot ik een verkeersbord 
tegenkom dat toont dat ik niet verder mag.
Ik ga niet voorbij het verkeersbord. 

Ik heb mijn reddingsvest en/of wetsuit aan.
Ik ga verder naar de aanlegsteiger. 



64

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK DOE EEN WATERSPORT

Ik kan kiezen voor een pedalo.
Een pedalo is een waterfiets.
Er zijn verschillende soorten 
pedalo’s. 
In de pedalo kunnen 2 mensen 
zitten. 

Ik stuur met de hendel.

In sommige pedalo’s is een stuur.
Dit stuur werkt niet.
Dit stuur is decoratie van de pedalo.

Ik trap op de pedalen om te bewegen met mijn pedalo.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK DOE EEN WATERSPORT

Ik kan kiezen voor een gezinspedalo. 
In de gezinspedalo kunnen 4 tot 5 mensen zitten. 

Ik stuur met de hendel.

De andere watervoertuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar voor 
bezoekers omwille van de coronamaatregelen.
Dat is oké.

Enkel grote groepen kunnen deze watervoertuigen zoals de 
waterfiets, roeiboot... huren. 

Ik trap op de pedalen om te bewegen met mijn pedalo.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK DOE EEN WATERSPORT

Afhankelijk van het type watervoertuig kan ik een halfuur, uur of 
langer varen.
Ik zal ..................................................................................... varen.
Ik duid dit aan op de klok hiernaast.
Op deze website kan ik zien hoe lang ik kan varen met het voertuig 
dat ik kies:
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-gavers/sporten/watersporten.html

Ik stap van de aanlegsteiger naar het vaste land.
Ik volg de pijlen met ‘UITGANG’.

Ik geef mijn reddingsvest en/of wetsuit terug af.

Op het einde van mijn vaartocht keer ik terug naar de 
aanlegsteiger.
Een medewerker zal me helpen om mijn watervoertuig terug vast 
te maken.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK DOE EEN WATERSPORT

Ik ga weg uit het watersportdomein via deze hekken aan de 
linkerkant van het gebouw. 
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De Gaverveer is tijdelijk gesloten omwille van de 
coronamaatregelen. 

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK MAAK EEN BOOTTOCHT OP HET GAVERMEER MET DE RONDVAARTBOOT
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA VISSEN

Dit is de kleine visvijver.
Om te vissen op de kleine visvijver heb ik geen visvergunning of 
Visverlof nodig.
Op deze vijver kan ik gratis vissen. 

In Provinciaal Domein De Gavers kan ik vissen op de 
visvijver.

Er zijn 2 visvijvers in Provinciaal Domein De Gavers.
Ik mag vissen op de Poelaertsplas.
Ik mag vissen op de kleine visvijer aan de ingang van het domein. 
Op de plattegrond op deze website kan ik zien waar deze visvijvers 
liggen:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is de Poelaertsplas. 
Om te vissen op deze visvijer heb ik een visvergunning nodig. 
Deze visvergunning heet Visverlof van het Vlaams Gewest. 
Dit Visverlof kan ik kopen bij Bpost. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA VISSEN

Ik ga naar binnen via de glazen schuifdeur. 

Ik heb ook een visvergunning van de Gavers nodig om te mogen 
vissen op de Poelaertsplas. 
Deze visvergunning kan ik gratis afhalen aan de receptie van de 
camping (ingang B).
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-gavers/sporten/vissen.html

Dit is de receptie van de camping.

Soms kan het zijn dat ik even moet wachten om naar binnen te 
gaan. 
Er mag maar 1 klant tegelijkertijd aan de receptie staan. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA VISSEN

Ik vraag een visvergunning van de Gavers aan de 
baliemedewerker.
Deze persoon geeft me de visvergunning.
Ik moet hiervoor niet betalen.

Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Ik ga naar binnen.
Ik ontsmet mijn handen. 

Ik heb een visvergunning van de Gavers.
Ik heb een Visverlof.
Ik kan nu vissen op de Poelaertsplas. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK FIETS IN HET PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (FIETS HUREN)

Ik ga mijn fiets ophalen bij de receptie van de camping (ingang B).
Dit is de receptie.

Ik kan ook mountainbiken in Provinciaal Domein De Gavers. 
Op het domein is een mountainbikeroute. 
Ik kan deze route bekijken via deze plattegrond. 
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/e7c9c06f-75ae-4f87-
b999-159f6aa1107a/mountainbikeroute%20in%20de%20Gavers

Ik kan ook mountainbiken rondom het domein. 
Via deze link kan ik enkele routes bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-gavers/sporten/fietsen-en-moutainbiken.html

Ik kan een fiets of mountainbike huren. 
Ik kan een fiets reserveren via deze link:
https://degavers.webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/
Overview?ExpositionType=846E8887-B5A4-EA11-A2DE-9
4F042711797
Meer informatie over de type fietsen die ik kan huren en de 
prijzen kan ik hier vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/sporten/fietsen-en-moutainbiken.html

Ik kan fietsen in Provinciaal Domein De Gavers.
Ik deel dit fietspad met wandelaars en andere fietsers..
Ik let dus goed op. 

Ik kan ook mooie fietstochten maken rondom het domein. 
Via deze link kan ik enkele fietstochten bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recrea-
tiedomeinen/de-gavers/sporten/fietsen-en-moutainbiken.html
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK FIETS IN HET PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (FIETS HUREN)

Ik ga naar binnen via de glazen schuifdeur. 

Soms kan het zijn dat ik even moet wachten om naar binnen te 
gaan. 
Er mag maar 1 klant tegelijkertijd aan de receptie staan. 

Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Ik ga naar binnen.
Ik ontsmet mijn handen. 
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Ik zeg dat ik een fiets heb gereserveerd.
Ik toon de bevestigingsmail die ik ontvangen heb na het 
reserveren.
De medewerker controleert mijn mail.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK FIETS IN HET PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (FIETS HUREN)

De medewerker gaat met mij mee naar de achterkant van de
receptie.
Daar is een garage.
De fietsen staan in de garage.

Ik ga naar binnen.
De medewerker geeft me een fiets.
Ik kijk of ik goed kan fietsen met deze fiets.
Als ik niet goed kan fietsen, kan ik vragen aan de medewerker om 
de fiets goed te zetten.
Ik kan dit ook zelf doen. 

Als ik dat wil, kan ik een fietshelm lenen.
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Ik heb mijn materiaal.
Ik ga fietsen.
Ik heb mijn fiets gereserveerd voor ............... uur/uren/dag. 
(Vul in en schrap wat niet past).

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK FIETS IN HET PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (FIETS HUREN)

Mijn fietstocht zit er op.
Ik fiets terug naar de receptie van de camping.
Ik geef mijn fiets af aan de medewerker aan de receptie.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK RIJ MET DE GOCARTS OF MINIFIETSEN

Op Provinciaal Domein De Gavers kan ik rijden met minifietsen en 
gocarts. 

Meer informatie over de prijs van de gocarts en minifietsen en de 
openingsuren kan ik hier vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/spelen.html

Het parcours voor de gocarts en minifietsen is  gelegen in het 
sportgedeelte van De Gavers. 
Dit sportgedeelte heet ‘Sport en spel’. 
Op de plattegrond op deze website kan ik zien waar dit 
sportgedeelte gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK RIJ MET DE GOCARTS OF MINIFIETSEN

Ik betaal aan de kassa.
Ik betaal 2 euro per persoon voor 15 minuten.

Als ik met een groep ben van meer dan 20 personen, betaal ik 1 
euro per persoon voor 15 minuten.

Ik krijg een sticker.
Het kan zijn dat deze sticker er anders uitziet, dan de stickers op 
de foto.
Dat is oké.
Ik kleef deze sticker op mijn T-shirt.
Zo kan de medewerker zien hoe lang ik nog mag rijden. 

Links is de kassa.
Ik ga naar de kassa.
Ik zeg aan de medewerker aan de kassa dat ik graag zou 
rijden met een gocarts of minifiets.
Ik zeg ook hoeveel ritten ik graag zou doen. 

Er zijn grote en kleine gocarts.
Er zijn ook minifietsjes. 
Ik kan kiezen tussen gocarts en 
minifietsen.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK RIJ MET DE GOCARTS OF MINIFIETSEN

Ik volg de pijlen met Maxi-Skelters en Mini-Skelters naar de start 
van het parcours.
Ik ga door de groene poort.

Ik neem een go-carts of minifiets. 

Als ik met een grote go-carts rij, ga ik met de trap naar boven.
Als ik met de kleine go-carts of minifiets rij, blijf ik beneden. 

Ik ga naar de start van het parcours.
Er is een parcours voor de minifietsen en kleine go-carts.
Er is een parcours voor de grote go-carts op de bovenverdieping.
Ik mag een kwartier rijden op het parcours. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK RIJ MET DE GOCARTS OF MINIFIETSEN

Ik volg de pijlen op het parcours. 

Als ik geen ritten meer over heb, 
breng ik mijn gocarts of minifiets 
terug naar het afdak.
Ik laat mijn gocarts of minifiets hier 
achter. 

Het kwartier is voorbij.
Mijn rit is gedaan.
Als ik nog een rit heb gekocht, mag ik verder rijden.

Het kan zijn dat ik na het rijden weg ga uit het sportgedeelte.
Het kan zijn dat ik na het rijden nog even blijf in het 
sportgedeelte om een andere sport te doen. 

Ik zal (duid hieronder aan wat past):
o weggaan uit het sportgedeelte.
o nog even blijven in het sportgedeelte. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA LASERSHOOTEN

Op Provinciaal Domein De Gavers kan ik lasershooten. 
Ik reserveer op voorhand voor het lasershooten.

Meer informatie over de prijs van het lasershooten, het 
reserveren en de openingsuren kan ik hier vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/lasershooten.html

De lasershooot is  gelegen in het sportgedeelte van De 
Gavers. 
Dit sportgedeelte heet ‘Sport en spel’.
Op de plattegrond op deze website kan ik zien waar dit 
sportgedeelte gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA LASERSHOOTEN

De medewerker geeft iedereen uit mijn groep een geweer en 
helm. 
Ik geef mijn identiteitskaart af als waarborg voor het materiaal.
Als ik op het einde van het lasershooten mijn materiaal terug 
breng, krijg ik mijn identiteitskaart terug. 

De medewerker toont me waar de ingang van het 
lasershootdomein is. 
Ik ga naar het lasershootdomein.

De medewerker legt me uit hoe het lasershooten werkt.
Er zijn verschillende spellen in lasershoot.
Afhankelijk van het soort spel zijn de regels anders.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om goed op te letten. 
Als ik vragen heb, kan ik deze aan de medewerker stellen. 

Links is de kassa.
Ik ga naar de kassa.
Ik zeg aan de medewerker aan de kassa dat ik gereserveerd heb 
voor het lasershooten. 
Ik zeg ook mijn naam.
De medewerker controleert mijn reservatie. 



82

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA LASERSHOOTEN

Na de uitleg kan ik beginnen met lasershooten.
Het lasershooten duurt ongeveer een uur.

Dit is het domein voor het lasershooten. 

Op het domein staan 
verschillende obstakels.
Ik kan me verstoppen achter 
een obstakel.

In deze obstakels zijn vaak gaten.
Ik kan tussen deze gaten schieten met mijn lasershootgeweer. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA LASERSHOOTEN

Op het rode scherm kan ik zien hoeveel kogels ik nog heb in mijn 
geweer. 

Als ik geraakt wordt door een andere speler, zal ik geen pijn 
hebben.
Ik hoor een geluid.
Dat geluid wil zeggen dat ik geraakt ben. 

Het lasershooten is gedaan. 
Ik neem mijn materiaal mee naar de kassa.
Ik geef mijn materiaal af.
Ik krijg mijn identiteitskaart terug. 

Het kan zijn dat ik na het lasershooten weg ga uit het 
sportgedeelte.
Het kan zijn dat ik na het lasershooten nog even blijf in het 
sportgedeelte om een andere sport te doen. 

Ik zal (duid hieronder aan wat past):
o weggaan uit het sportgedeelte.
o nog even blijven in het sportgedeelte. 



84

Op Provinciaal Domein De Gavers kan ik minigolfen. 
Ik reserveer op voorhand voor de minigolf.

Meer informatie over de prijs van het minigolfen en de 
openingsuren kan ik hier vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/minigolf.html

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA MINIGOLFEN

De minigolf is  gelegen in het sportgedeelte van De 
Gavers. 
Dit sportgedeelte heet ‘Sport en spel’.
Op de plattegrond op deze website kan ik zien waar dit 
sportgedeelte gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA MINIGOLFEN

Links is de kassa.
Ik ga naar de kassa.
Ik zeg aan de medewerker aan de kassa dat ik graag zou 
minigolfen.
Ik zeg ook met hoeveel personen ik zou willen minigolfen.

Ik betaal aan de kassa.

Ik krijg een scorebord voor mijn groep.
Hier kunnen we de score van iedere speler bijhouden.

Iedere speler krijgt van de medewerker aan de kassa een 
golfballetje en golfstick.
Ik draag hier goed zorg voor.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA MINIGOLFEN

De medewerker toont me waar de ingang van het minigolfterrein 
is.
De ingang is aan de linkerkant van de kassa.
Ik ga door de groene poort en volg het pad.

Daar is het minigolfterrein.
Het parcours bestaat uit 18 banen.

Ik ga naar de eerste baan. 
Het is mijn beurt.
Ik plaats mijn balletje op de grijze plaat.
Op elke startplaat staat een cijfer.
Ik kan de banen in volgorde van 1 tot en met 18 doen.
Ik kan ook enkele banen overslaan als daar andere mensen bezig 
zijn.
Dat is oké. Dan kom ik op het einde van het parcours terug. 

Ik doe mijn best om mijn balletje in zo weinig mogelijk slagen naar 
de goal te slaan.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA MINIGOLFEN

Mijn beurt is ten einde als mijn balletje in de goal is beland.

Ik wacht geduldig tot iedereen van mijn groep aan de beurt is 
geweest.
Dan gaan we samen naar de volgende baan. 
Soms kan het zijn dat een andere groep nog bezig is op deze baan. 
Dat is oké.
Dan doe ik mijn best om geduldig te wachten.

Ik ben op het einde van het parcours.
Ik tel de scores per baan op.
De persoon met de minste punten wint. 

Ik ga terug naar de kassa.
Ik geef mijn materiaal af aan de medewerker aan de kassa. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA MINIGOLFEN

Het kan zijn dat ik na het minigolfen weg ga uit het sportgedeelte.
Het kan zijn dat ik na het minigolfen nog even blijf in het 
sportgedeelte om een andere sport te doen. 

Ik zal (duid hieronder aan wat past):
o weggaan uit het sportgedeelte.
o nog even blijven in het sportgedeelte. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA KLIMMEN OP DE KLIMTOREN

In Provinciaal Domein De Gavers kan ik klimmen op de klimtoren.
Klimmen is mogelijk vanaf groepen met 10 personen vanaf 8 jaar. 
Ik reserveer op voorhand voor het klimmen.
Meer informatie over de prijs van het klimmen, reservatie van de 
klimtoren en sportmonitor kan ik hier vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/sporten/klimtoren.html

De klimtoren is  gelegen in het sportgedeelte van De 
Gavers. 
Dit sportgedeelte heet ‘Sport en spel’.
Op de plattegrond op deze website kan ik zien waar dit 
sportgedeelte gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA KLIMMEN OP DE KLIMTOREN

Links is de kassa.
Ik ga naar de kassa.
Ik zeg aan de medewerker aan de kassa dat ik gereserveerd heb 
om samen met mijn groep te klimmen. 
De medewerker toont me waar de klimtoren is.

Ik stap verder naar het einde van het domein.

Daar is de klimtoren.
Ik ga naar binnen via de poort.

Ik kan enkel klimmen als er een sportmonitor bij is.
De sportmonitor zal me uitleg geven over het klimmen.
De sportmonitor let er ook op dat alles veilig gebeurt.
Het kan zijn dat de sportmonitor me opwacht aan de 
klimtoren.
Het kan ook zijn dat de sportmonitor samen met mij meegaat 
naar de klimtoren.
Het kan ook zijn dat de sportmonitor mijn turnleerkracht of 
begeleider is. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA KLIMMEN OP DE KLIMTOREN

Dit is de klimtoren.
Hierop zal ik klimmen. 
Ik zal ongeveer ............... uur klimmen.

Ik doe een klimgordel aan.
De sportmonitor legt me uit hoe ik de klimgordel aandoe.

De sportmonitor legt uit wat ik ga doen.

Ik doe mijn best om goed te luisteren.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA KLIMMEN OP DE KLIMTOREN

Ik krijg een musketon.
Ik hou deze goed bij.
Deze heb ik nodig om te klimmen.

Na de uitleg van de sportmonitor wordt de groep per twee 
mensen opgedeeld.
Dit is mijn klimpartner.
De ene persoon zal klimmen, terwijl de andere persoon beveiligt.
Daarna wisselen we. 

Nadat we in groepjes van 2 zijn opgedeeld kunnen we klimmen.

Het klimmen is gedaan.
Ik doe mijn klimgordel uit.
Ik geef de klimgordel en musketon aan de sportmonitor. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA KLIMMEN OP DE KLIMTOREN

Het kan zijn dat ik na het klimmen weg ga uit het sportgedeelte.
Het kan zijn dat ik na het klimmen nog even blijf in het 
sportgedeelte om een andere sport te doen. 

Ik zal (duid hieronder aan wat past):
o weggaan uit het sportgedeelte.
o nog even blijven in het sportgedeelte. 
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA BOOGSCHIETEN

In Provinciaal Domein De Gavers kan ik boogschieten.
Boogschieten is mogelijk vanaf groepen met 10 personen vanaf 
10 jaar. 
Ik reserveer op voorhand voor het boogschieten.
Meer informatie over de prijs van het boogschieten, reservatie 
van de boogschietstand en sportmonitor kan ik hier vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/sporten/boogschieten.html

De boogschietstand is  gelegen in het sportgedeelte van De 
Gavers. 
Dit sportgedeelte heet ‘Sport en spel’.
Op de plattegrond op deze website kan ik zien waar dit 
sportgedeelte gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.



95

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA BOOGSCHIETEN

Links is de kassa.
Ik ga naar de kassa.
Ik zeg aan de medewerker aan de kassa dat ik gereserveerd heb 
om samen met mijn groep te boogschieten. 
De medewerker toont me waar de boogschietstand is.

Na de kassa ga ik naar links.
Ik volg het pad.
Op het einde van het pad is de boogschietstand.

Dit is de boogschietstand. 
Ik zal ongeveer ....................... uur boogschieten.
Soms kan het zijn dat ik wat korter of langer kan boogschieten.
Dat is oké.

Ik kan enkel boogschieten als er een sportmonitor bij is.
De sportmonitor zal me uitleg geven over het boogschieten.
De sportmonitor let er ook op dat alles veilig gebeurt.

Het kan zijn dat de sportmonitor me opwacht aan de 
boogschietstand.
Het kan ook zijn dat de sportmonitor samen met mij meegaat 
naar de boogschietstand.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA BOOGSCHIETEN

Bij de boogschietstand is een groene mat.
Dit is het veilige deel van de boogschietstand.
Ik ga staan op de groene mat of aan de linkerkant van de mat. 

Op de mat ligt het boogschietmateriaal klaar. 
Er staan kegels.
In elke kegel zitten 10 pijlen.

Op de mat liggen bogen.
Er zijn bogen voor linkshandige mensen en bogen voor 
rechtshandige mensen.
Ik let er op dat ik de juiste boog gebruik.

De sportmonitor legt uit wat ik ga doen.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA BOOGSCHIETEN

Ik doe mijn best om goed te luisteren.

Het is de bedoeling dat ik mik naar een roos aan de andere kant 
van het veld.

Dit is een roos.
De roos bestaat uit verschillende cirkels.
Hoe dichter ik bij de gele cirkel schiet, hoe meer punten ik heb. 

Tijdens het schieten staan alle mensen in mijn groep op de groene 
mat.
Dat is zeer belangrijk.
Vanaf hier wordt geschoten naar de rozen.
Ik ga pas van de mat als de sportmonitor zegt dat ik mag.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA BOOGSCHIETEN

De sportmonitor legt uit hoe we de pijl en boog moeten 
gebruiken.
De sportmonitor vertelt ook hoeveel keer ik mag schieten.
Soms kan het zijn dat ik met meerdere mensen dezelfde boog 
gebruik. Dat is oké. 
Dan schieten we bijvoorbeeld elk om de beurt. 
Het is mijn beurt.
Ik leg de pijl op de boog zoals ik op de foto kan zien.

Ik zet de niet scherpe kant van de pijl tussen de twee metalen 
ringetjes op het koord. 

Ik zet de schacht (dit is de pijlstok) op de pijlsteun. 

Ik mik met mijn pijl naar de roos.
Ik span de boog aan door de pijl naar achter te trekken.
Ik laat los.
De pijl vliegt naar de roos.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA BOOGSCHIETEN

Ik of mijn groep schieten tot alle pijlen op zijn.
Dan wacht ik.

Ik wacht tot de sportmonitor zegt dat we de pijlen mogen gaan 
halen.

Ik ga mijn pijlen halen uit de roos.
Daarna kan ik opnieuw beginnen met schieten.

Soms kan het zijn dat ik even geduldig moet wachten tot ik mijn 
pijlen mag gaan verzamelen.
Dat is oké.
Het is gevaarlijk om de pijlen te gaan halen, terwijl andere mensen 
nog aan het schieten zijn.
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BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

IK GA BOOGSCHIETEN

Het boogschieten is gedaan.
Het kan zijn dat ik na het boogschieten weg ga uit het 
sportgedeelte.
Het kan zijn dat ik na het boogschieten nog even blijf in het 
sportgedeelte om een andere sport te doen. 
Ik zal (duid hieronder aan wat past):
o weggaan uit het sportgedeelte.
o nog even blijven in het sportgedeelte. 
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HONDEN IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

DE HONDENZWEMVIJVER EN HONDENLOSLOOPWEIDE

Dit is de ingang van de hondenzwemzone.
Vanaf dit hek mag de leiband van de hond afgedaan worden.

In de hondenzwemzone mogen honden vrij zwemmen.
Dit is de hondenzwemzone.
De hondenzwemzone is in de buurt van de jeugdherberg, het 
speelbos en de Finse looppiste.
Via deze plattegrond kan ik zien waar de hondenzwemzone is:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/db781b33-0f65-
4212-be07-63ba38ec9a4e/Plattegrond%20De%20Gavers.png
Dit gebied is bereikbaar via ingang C (Kampstraat). 

Honden zijn welkom in De Gavers als ze aan de leiband blijven.
Honden zijn niet welkom in de speeltuinen, op het strand, in de 
jeugdherberg, vakantiewoningen, trekkershutten, tenten en in het 
zwembad.

Ik herken de ingang aan dit infobord.
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HONDEN IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

DE HONDENZWEMVIJVER EN HONDENLOSLOOPWEIDE

De hondenlosloopweide bestaat uit 3 delen.
Er is een grote weide.
Er is een hondentoilet.
Het hondentoilet is een bak gevuld met zand, grind en 
boomstammen.

Dit is de ingang van de hondenlosloopweide.
Vanaf dit hek mag de leiband van de hond afgedaan worden.

Vlakbij de hondenzwemzone is er een hondenlosloopweide. 
Dit is de hondenlosloopweide.
Hier mogen honden vrij rondlopen.

In het midden van de hondenlosloopweide is een kleine vijver.
De honden mogen niet zwemmen in deze kleine vijver.
Als de honden willen zwemmen, ga ik naar de hondenzwemzone 
iets verderop.



ZAALVERHUUR
IK HUUR EEN RUIMTE IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS

POLYVALENT TERREIN MET KUNSTGRAS

DE SPIEGELZAAL 

DE GEVECHTSZAAL

HET TENNISVELD
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ZAALVERHUUR

In Provinciaal Domein De Gavers kan ik verschillende ruimtes 
huren. 
Ik kan ruimtes huren voor voor vergaderingen, evenementen en 
feesten, teambuildings en sportactiviteiten.
Hieronder zie ik een overzicht van al deze ruimtes.
Op de volgende pagina’s worden de verschillende ruimtes in detail 
overlopen. 

IK HUUR EEN RUIMTE IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

104

Ik kan polyvalente sporthal De Doos huren. 
In deze sporthal zijn 2 ruimtes: de kleine en de grote Doos. 
Ik kan de ruimtes apart of samen huren.
Meer informatie over de prijs en inhoud van De Doos kan ik hier 
vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/zaal-huren/Polyvalente%20zaal%20De%20Doos.html

Ik kan een polyvalent terrein met kunstgras huren.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/sporten/balsporten.html

Ik kan een spiegelzaal huren.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/zaal-huren/spiegelzaal.html



ZAALVERHUUR

Ik kan een gevechtszaal huren.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/zaal-huren/gevechtszaal.html
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Als ik een ruimte wil huren, stuur ik een mail 
naar gavers@oost-vlaanderen.be of bel ik naar 
het nummer +32 5 441 63 24.

Als ik meer wil weten over de prijs van elke 
ruimte, klik ik op de link naast de foto van deze 
ruimte. 

IK HUUR EEN RUIMTE IN PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

Ik kan een tennisveld huren.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/sporten/balsporten.html



ZAALVERHUUR

In Provinciaal Domein De Gavers is een polyvalente sporthal.
Deze sporthal heet ‘De Doos’. 
Hier kunnen vergaderingen en evenementen georganiseerd 
worden en sporten gespeeld worden. 
Meer informatie over de prijs, de voorzieningen en het reserveren 
van deze sporthal kan ik hier vinden: https://oost-vlaanderen.be/
ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/zaal-huren/Polyvalen-
te%20zaal%20De%20Doos.html

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS
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Dit is ‘De Doos’. 
In ‘De Doos’ kunnen 2 ruimtes gehuurd worden: ‘De Kleine Doos 
‘en ‘De Grote Doos’. 
Ik kan de ruimtes apart huren.
Ik kan de ruimtes ook samen huren. 

Dit is de ingang van ‘De Doos’.
Ik ga naar binnen door de glazen schuifdeur.

Soms kan het zijn dat de deur gesloten is. 
Ik kan de sleutel halen aan de receptie van de camping. 

De Doos is gelegen in de buurt van het zwembad. 
Op de plattegrond kan ik zien waar De Doos gelegen is
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/db781b33-0f65-
4212-be07-63ba38ec9a4e/Plattegrond%20De%20Gavers.png 



ZAALVERHUUR

Ik ben in de inkomhal.
Voor me is een groene deur.
Via deze deur ga ik naar ‘De Grote Doos’. 

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS
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Dit is ‘De Grote Doos’.
Dit is een grote zaal. 

In deze zaal kunnen sporten gespeeld worden zoals volleybal, 
zaalvoetbal, basketbal, badminton, tafeltennis, muurkaatsen...

In deze zaal kunnen ook evenementen, feesten, bijeenkomsten, 
familiedagen en teambuildings georganiseerd worden.
Dan kan ook een podium geplaatst worden. 



ZAALVERHUUR

Ik ga terug naar de inkomhal.

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS

108

Links van de inkomhal is een lange gang.
Via deze gang ga ik naar de kleedkamers, toiletten, verzorgings-
ruimte en ‘Kleine Doos’. 

In ‘De Doos’ zijn 2 kleedkamers. 

In deze kleedkamers staan enkele banken met kapstokken.



ZAALVERHUUR

In deze kleedkamers zijn ook douches.
Hier kan ik me douchen na het sporten in ‘De Grote Doos’ als ik 
dat wil. 

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS
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In de kleedkamers zijn ook vuilbakken en een lavabo.

Ik kan de kleedkamers herkennen aan de groene deur waarop 
staat ‘Kleedkamer’.
Er is een kleedkamer voor vrouwen en een kleedkamer voor 
mannen.

Via de gang kan ik ook naar een verzorgingsruimte gaan.
Deze verzorgingsruimte kan gebruikt worden als EHBO-lokaal.



ZAALVERHUUR

In deze verzorgingsruimte is een verzorgingstafel.

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS
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In deze verzorgingsruimte is een douche.

In ‘De Doos’ is een kleine zaal.
Dit is ‘De Kleine Doos’. 

Dit is ‘De Kleine Doos’.
Deze ruimte kan gehuurd worden voor vergaderingen en feestjes. 
Er is ruimte voor 90 mensen. 



ZAALVERHUUR

In ‘De Kleine Doos’ is een kitchenette.
Dit is een kleine keuken. 
Hier staan een koffiezet en vaatwasmachine.
Er zijn bestek en waterglazen voorzien voor 50 personen.

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS
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In de kleine keuken staan ook een grote koelkast en diepvries. 

In deze ruimte staan tafels en stoelen aan de kant.
Ik kan deze zelf uitklappen als ik deze nodig heb.
Op het einde van mijn bezoek stapel ik ze opnieuw op tegen de 
muur.

In de gang zijn enkele deuren naar de toiletten. 



ZAALVERHUUR

Hier kan ik naar het toilet gaan als ik dat wil.

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS
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Sommige toiletten en lavabo’s zijn afgeplakt.
Deze kan ik niet gebruiken.
Dat is omwille van de coronamaatregelen, zodat ik voldoende 
afstand kan bewaren. 
Dat is oké.

In de gang is er een deur naar een rolstoelvriendelijk toilet.

Dit is het rolstoelvriendelijk toilet.



ZAALVERHUUR

Naast ‘De Doos’ is een grote weide.
Dit is een feestweide.
Ik kan deze feestweide ook reserveren als ik dat wil.

POLYVALENTE SPORTHAL DE DOOS
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Deze feestweide is omheind.



ZAALVERHUUR

POLYVALENT TERREIN MET KUNSTGRAS

114

In Provinciaal Domein De Gavers is een polyvalent terrein met 
kunstgras. Hier kan ik sporten als ik dat wil zoals basketbal en
voetbal. Als ik wil volleyballen, vraag ik op voorhand of de 
medewerkers een volleybalveld kunnen klaarzetten. Ik breng zelf 
mijn materiaal mee.
Meer informatie over de prijs, de voorzieningen en het reserveren 
van dit terrein kan ik hier vinden: https://oost-vlaanderen.be/ont-
spannen/recreatiedomeinen/de-gavers/sporten/balsporten.html

Dit terrein is gelegen in het sportgedeelte van De Gavers. 
Dit sportgedeelte heet ‘Sport en spel’. 
Op de plattegrond op deze website kan ik zien waar dit terrein 
gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/ontspannen/wandelen.html

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.
Ik ben in het sportgedeelte.



ZAALVERHUUR

Ik ga eerst naar de kassa.
Ik zeg dat ik een sportterrein gereserveerd heb.
De persoon aan de kassa zal me aantonen waar het terrein is.
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Dit is het polyvalent terrein met kunstgras.

POLYVALENT TERREIN MET KUNSTGRAS



ZAALVERHUUR

DE SPIEGELZAAL
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In Provinciaal Domein De Gavers is een spiegelzaal. 
In deze spiegelzaal kan ik sporten zoals dansen of aerobics doen. 
Ik breng zelf mijn materiaal mee als ik hier wil sporten.

Meer informatie over de prijs, de voorzieningen en het reserveren 
van deze spiegelzaal kan ik hier vinden:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/zaal-huren/spiegelzaal.html

De spiegelzaal is in het hoofdgebouw.

Ik ga naar binnen door de glazen deur.

Ik ben binnen.
Ik ga met de trap of lift naar beneden.
De spiegelzaal is op verdieping -1.



ZAALVERHUUR

DE SPIEGELZAAL

117

Ik ben beneden.
Ik volg de gang naar zaal 1. 
Zaal 1 is de spiegelzaal.

Dit is de spiegelzaal. 
1 van de muren van de spiegelzaal is een spiegelwand.

In de spiegelzaal hoor ik het geluid van blazers.

Als ik de spiegelzaal huur, kan ik gebruik maken van de 
kleedkamers en douches in de sporthal.
Hier moet ik extra voor betalen.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/zaal-huren/gevechtszaal.html



ZAALVERHUUR

In Provinciaal Domein De Gavers is een gevechtszaal. 
In deze gevechtszaal kan ik sporten zoals judo of turnen doen. 
Ik breng zelf mijn materiaal mee als ik hier wil sporten.

Meer informatie over de prijs, de voorzieningen en het reserveren 
van deze gevechtszaal kan ik hier vinden:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/zaal-huren/gevechtszaal.html

DE GEVECHTSZAAL
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De gevechtszaal is in het hoofdgebouw.

Ik ga naar binnen door de glazen deur.

Ik ben binnen.
Ik ga met de trap of lift naar beneden.
De gevechtszaal is op verdieping -1.



ZAALVERHUUR

Ik ben beneden.
Ik volg de gang naar zaal 2. 
Zaal 2 is de gevechtszaal.

DE GEVECHTSZAAL
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Dit is de gevechtszaal. 
In deze gevechtszaal liggen zachte judomatten.
Aan 1 van de muren hangt een spiegel. 

In de gevechtszaal hoor ik het geluid van blazers.

Als ik de gevechtszaal huur, kan ik gebruik maken van de 
kleedkamers en douches in de sporthal.
Hier moet ik extra voor betalen.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
de-gavers/zaal-huren/gevechtszaal.html



ZAALVERHUUR

In Provinciaal Domein De Gavers zijn tennisvelden.
Hier kan ik tennissen als ik dat wil.
Ik breng zelf mijn tennismateriaal mee.

Meer informatie over de prijs, de voorzieningen en het reserveren 
van dit tennisterrein kan ik hier vinden: https://oost-vlaanderen.
be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/sporten/balspor-
ten.html

HET TENNISVELD

120

Deze tennisvelden zijn gelegen in het sportgedeelte van 
De Gavers. 
Op de plattegrond kan ik zien waar deze tennisvelden gelegen zijn
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/db781b33-0f65-
4212-be07-63ba38ec9a4e/Plattegrond%20De%20Gavers.png 

Dit is de ingang van het sportgedeelte. 
Ik volg het pad.

Ik ga verder langs de poort.
Ik ben in het sportgedeelte.



ZAALVERHUUR

Ik ga eerst naar de kassa.
Ik zeg dat ik een tennisveld gereserveerd heb.
De persoon aan de kassa zal me aantonen waar het tennisveld is.

HET TENNISVELD
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Dit zijn de tennisvelden.

Hier zijn 3 tennisvelden op kunstgras.
Ik kan een tennisveld apart huren of ik kan ze samen huren.



WAAR VIND IK HET TOILET?

In Provinciaal Domein De Gavers zijn verschillende toiletten.
Er zijn toiletten in het hoofdgebouw aan de ingang.

HET TOILET
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Ik volg het pad tussen de muur en de hekken.

Ik ga door de deur.

Ik ontsmet mijn handen.



WAAR VIND IK HET TOILET?

Op het einde van de gang zijn de toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.

HET TOILET

123

Na mijn toiletbezoek volg ik de gang.
Ik kom aan de receptie van het zwembad.
Ik ga terug naar buiten.

Aan het strand en de zwemvijver zijn ook enkele toiletten. 
Als ik op dit gedeelte ben, kan ik hier ook naar het toilet gaan. 

Bij het sportgedeelte zijn ook toiletten. 
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WAAR VIND IK HET TOILET?

De toiletten zijn aan de zijkant van het kassagebouw.

HET TOILET

124

Dit zijn de toiletten. 



WAAR KAN IK ETEN?
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET BUFFETRESTAURANT RESTOGA

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET BUFFETRESTAURANT RESTOGA

125



WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein De Gavers is een buffetrestaurant.
Dit buffetrestaurant is aan de hoofdingang.
Ik kan hier iets eten of drinken als ik dat wil.
Ik kan buiten op het terras zitten of binnen in het restaurant. 

Groepen kunnen picknicken in het restaurant na reservatie. 
Dat kan via de website www.restoga.be. 
Ik bestel wel een drankje in het restaurant. 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET BUFFETRESTAURANT RESTOGA
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WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein De Gavers is een cafetaria.
Ik zal niets eten of drinken in de cafetaria.
Dat is oké.
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IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET BUFFETRESTAURANT RESTOGA



WAAR KAN IK ETEN?

Ik kan picknicken op het domein van Provinciaal Domein De 
Gavers.
Ik kan picknicken op de picknickbanken.

IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN
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Ik kan ook picknicken op de grasvelden. 

Ik doe het afval van mijn picknick in de vuilbakken.



EINDE VAN HET BEZOEK

EINDE

129

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



DE TERUGWEG
IK GA TE VOET EN MET 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 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 TE VOET EN MET DE TREIN
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Ik wandel naar het station van Schendelbeke.
Het is ongeveer 5 minuten wandelen.  

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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



DE TERUGWEG

IK GA MET DE AUTO

133

Ik stap van Provinciaal Domein De Gavers 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

134

Ik stap van Provinciaal Domein De Gavers naar de bushalte van de 

bus met nummer 76 of 87. 

Ik moet ongeveer ............... minuten wandelen. 

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

136

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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