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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 Nieuwdonk 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	Nieuwdonk.	Dit	is	een	recreatiedomein	in	Berlare.	Hier	kan	ik	wandelen,	spelen,	zwemmen	

in de zwemvijver en zoveel meer. Veel mensen vinden een bezoek aan Nieuwdonk leuk. Deze bundel legt me uit 

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

VERTREK

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

Nieuwdonk.

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

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

…….…………	(uur).	Het	kan	zijn	dat	we	een	klein	beetje	later	vertrekken.	

Dat is geen probleem.

Berlare is gelegen in het oosten 

van de provincie Oost-

Vlaanderen. Berlare wordt op 

de kaart aangeduid met de rode 

marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar Nieuwdonk duurt ongeveer 

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

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

zijn. Dat is oké. 

ROUTE
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

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

Een	bezoek	aan	Nieuwdonk	is	gratis.
Ik hoef mijn bezoek niet te reserveren op voorhand.

Een bezoek aan de zwemvijver is betalend.
Als ik zeker wil zijn van mijn plaats, reserveer ik best op voorhand. 
Ik kan reserveren via deze link:
https://nieuwdonk.webshop.oost-vlaanderen.be/Home

In	Nieuwdonk	moet	ik	op	sommige	plaatsen	een	mondmasker	dragen	als	ik	ouder	ben	dan	12	jaar.	
Ik moet een mondmasker dragen in de gebouwen en op plaats waar ik moet wachten.
Op andere plaatsen op het domein moet ik geen mondmasker dragen.
Als	ik	dat	liever	wel	doe,	mag	ik	altijd	een	mondmasker	dragen.



HOE GA IK NAAR NIEUWDONK?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR NIEUWDONK?

Ik ga met de trein naar Nieuwdonk. 

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	Schoonaarde.	

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

Ik wandel naar bushalte ‘Schoonaarde Gemeenteplein’.

Ik	stap	op	de	bus	met	nummer	54.	

De	rit	duurt	ongeveer	…………	minuten.	

Ik stap af aan bushalte ‘Overmere Mosseveldstraat’.

Als	ik	van	de	bus	stap,	moet	ik	nog	1,6	kilometer	stappen	tot	de	
ingang van Nieuwdonk. 



HOE GA IK NAAR NIEUWDONK?

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

We komen aan bij de ingang naar Nieuwdonk. 
Ik rij verder door de poort met de slagboom.

Op het einde van deze weg ben ik op de parking van Nieuwdonk.

Ik parkeer mijn auto op deze parking.



HOE GA IK NAAR NIEUWDONK?

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

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	1,6	kilometer	stappen	
tot de ingang van Nieuwdonk. 



HOE GA IK NAAR NIEUWDONK?

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

We komen aan bij de ingang naar Nieuwdonk. 
Ik rij verder door de poort met de slagboom.

Ik rij verder op de parking van Nieuwdonk.

Op het einde van de parking rij ik verder over de brug.



HOE GA IK NAAR NIEUWDONK?

IK GA MET DE FIETS
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Links	is	de	fietsenstalling.

Ik	zet	mijn	fiets	in	de	fietsenstalling.
Ik	doe	mijn	fiets	op	slot.



HOE GA IK NAAR NIEUWDONK?

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar Nieuwdonk.



IK KOM AAN BIJ NIEUWDONK: WAT NU?

Ik kom aan bij Nieuwdonk.
Dit is de ingang van Nieuwdonk.
Ik wandel over de brug.
Een	bezoek	aan	Provinciaal	Domein	Nieuwdonk	is	gratis.
Een bezoek aan de zwemvijver van het domein is betalend.

AANKOMST

Een bezoek aan Nieuwdonk kan uit 
verschillende	activiteiten	bestaan:	
een bezoek aan de aaidierenweide, 
zwemmen in de zwemvijver, wandelen of 
spelen op de speeltuin.
In dit stappenplan worden de verschillende 
activiteiten	afzonderlijk	besproken.
Het	kan	zijn	dat	ik	niet	alles	zal	doen	tijdens	
mijn bezoek. 
Dat is oké.
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Om	de	weg	te	vinden	naar	de	verschillende	activiteiten	kan	ik	de	
pijlen in Nieuwdonk volgen.



IK KOM AAN BIJ NIEUWDONK: WAT NU?

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

Ik doe mijn best om te sorteren.
Op het deksel van de vuilbak staat welk 
afval er in welke vuilbak mag.

Honden zijn welkom in Nieuwdonk.
Honden	moeten	wel	aan	de	leiband	blijven	tijdens	hun	bezoek.
Honden kunnen vrij rondlopen in de hondenlosloopweide.
Hierover	kan	ik	meer	lezen	op	pagina	31.



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

IK WANDEL IN NIEUWDONK

IK SPEEL OP DE SPEELTUIN

IK	BEZOEK	DE	ZWEMVIJVER	EN	DE	STRANDZONE	BIJ	GROENE	VLAG

IK	BEZOEK	DE	ZWEMVIJVER	EN	DE	STRANDZONE	BIJ	RODE	VLAG

IK BEZOEK DE AAIDIERENWEIDE

DE HONDENLOSLOOPWEIDE

OVERIGE ACTIVITEITEN IN NIEUWDONK
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

IK WANDEL IN NIEUWDONK
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In Nieuwdonk kan ik veel wandelen 
als ik dat wil.
Ik kan rond de volledige vijver 
wandelen.

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 zal ik enkele infoborden zien.
Op	deze	infoborden	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	de	planten	
en dieren in het domein.
Ik	kan	de	informatie	op	dit	infobord	lezen	als	ik	dat	wil.
Ik	kan	ook	vragen	aan	een	begeleider	om	deze	informatie	voor	te	
lezen.



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

Aan de achterkant van de zwemvijver is een kijkwand.
Ik kan door deze kijkwand naar de vogels op en rond de vijver 
kijken zonder deze te storen.

IK WANDEL IN NIEUWDONK
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

In Nieuwdonk is een grote speeltuin.
Deze speeltuin bestaat uit 2 delen.

IK SPEEL OP DE SPEELTUIN

Op	het	eerste	deel	kunnen	kinderen	vanaf	6	tot	12	jaar	spelen.
Soms kan het zijn dat oudere kinderen ook spelen op dit 
speelplein. 
Dat is oké.

Op het tweede deel kunnen kinderen vanaf 3 tot 6 jaar spelen.
Soms kan het zijn dat oudere kinderen ook spelen op dit 
speelplein. 
Dat is oké.
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ GROENE VLAG
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In Nieuwdonk is een afgebakende zwemvijver met strandzone.
Deze	zwemvijver	is	niet	altijd	open.
De openingsuren van de zwemvijver kan ik hier bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
nieuwdonk/praktisch/openingsuren-en-toegang.html
Een bezoek aan deze zwemvijver is betalend.
Als ik zeker wil zijn van een plaats, reserveer ik mijn plaats via deze 
link: https://nieuwdonk.webshop.oost-vlaanderen.be/Home

Dit is de ingang van de strandzone en zwemvijver.
Ik ga naar de ingang.

Ik ga in de rij staan. 
Soms kan het zijn dat ik even moet wachten in de rij.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.
Ik	hou	voldoende	afstand	tijdens	het	wachten.	

Het is mijn beurt.
Ik ga naar de kassa.



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

Als	ik	gereserveerd	heb,	toon	ik	mijn	reservatiebewijs.
Ik kan dit op mijn gsm tonen of afdrukken en meenemen. 

Als ik niet gereserveerd heb, vraag ik of er nog plaatsen over zijn.
Als er nog plaatsen over zijn, betaal ik 2 euro voor kinderen tussen 
6	en	11	jaar.	Voor	kinderen	vanaf	12	jaar	en	volwassenen	betaal	
ik 3 euro . 

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ RODE VLAG

Elke	persoon	in	mijn	groep	ouder	dan	12	jaar	moet	een
identiteitskaart	tonen	aan	de	balie.	
Deze	identiteitskaart	wordt	ingescand.
Soms	kan	het	enkele	minuten	duren	tot	alle	identiteitskaarten	
ingescand zijn. 

Mijn	tickets	zijn	in	orde.	
Ik mag verder naar de strandzone gaan.
Ik ga door de poort aan de rechterkant.

Ik zoek een plek op het strand of het 
gras	om	te	zitten.
Als het warm weer is, kan het zijn dat 
het druk is op de plaats waar ik wil 
zitten.
Dan moet ik een andere plek vinden 
om	te	zitten.
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

De zwemvijver is verdeeld in 3 zones met elk een eigen vlag.
Soms kan het zijn dat alle vlaggen groen zijn.
Dat wil zeggen dat ik overal in het water mag.

Soms kan het zijn dat sommige vlaggen rood zijn.
Dat wil zeggen dat ik in deze delen niet in het water mag.
Dat is oké.
Dan ga ik naar een zone met een groene vlag.

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ RODE VLAG

Ik zoek een plek op het strand of het 
gras	om	te	zitten.
Als het warm weer is, kan het zijn dat 
het druk is op de plaats waar ik wil 
zitten.
Dan moet ik een andere plek vinden 
om	te	zitten.
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Ik doe mijn best om niet voorbij de boeien te zwemmen.
Ik mag enkel zwemmen in de zwemzone tussen de boeien.

Als het mooi weer is, zijn er redders bij deze strandzone. 
De	redders	zitten	in	een	witte	stoel.	
Ik kan de redders herkennen aan hun gele T-shirt. 
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 of 
toezichter me daarover aanspreekt.



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

Ik doe mijn best om niet voorbij de boeien te zwemmen.
Ik mag enkel zwemmen in de zwemzone tussen de boeien.

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ GROENE VLAG

De	redders	zitten	in	een	witte	stoel.	
Ik kan de redders herkennen aan hun gele T-shirt. 
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 of 
toezichter me daarover aanspreekt.
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Ik	kan	me	omkleden	in	de	toiletten	aan	de	ingang	van	de	
strandzone.

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



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ GROENE VLAG

Ik trek aan het koord.
Dan komt er water uit de douche.
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Onderaan de douche kan ik mijn voeten afspoelen onder een 
kraantje.

Ik wil uit de strandzone gaan.
Ik ga terug naar de kassa.
Aan de linkerkant is een zwarte poort.

Ik ga naar buiten via de zwarte poort. 



Ik kan een stempel vragen aan de medewerker aan de balie als ik 
maar voor even uit de strandzone ga.
Dan kan ik op een later moment op dezelfde dag opnieuw naar 
binnen.
Ik vraag een stempel voor ik uit de strandzone ga.
De	letter	kan	anders	zijn	dan	de	letter	op	de	foto.
Dat is oké. 

Als ik opnieuw naar binnen wil, toon ik mijn stempel aan de 
medewerker aan de kassa of ingangspoort.

MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ GROENE VLAG
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

In Nieuwdonk is een afgebakende zwemvijver met strandzone.
Deze	zwemvijver	is	niet	altijd	open.
De openingsuren van de zwemvijver kan ik hier bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
nieuwdonk/praktisch/openingsuren-en-toegang.html
Een bezoek aan deze zwemvijver is betalend.
Als ik zeker wil zijn van een plaats, reserveer ik mijn plaats via deze 
link: https://nieuwdonk.webshop.oost-vlaanderen.be/Home

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ RODE VLAG

Dit is de ingang van de strandzone en zwemvijver.
Ik ga naar de ingang.

Ik ga in de rij staan. 
Soms kan het zijn dat ik even moet wachten in de rij.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.
Ik	hou	voldoende	afstand	tijdens	het	wachten.	

Het is mijn beurt.
Ik ga naar de kassa.
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

Als	ik	gereserveerd	heb,	toon	ik	mijn	reservatiebewijs.
Ik kan dit op mijn gsm tonen of afdrukken en meenemen. 

Als ik niet gereserveerd heb, vraag ik of er nog plaatsen over zijn.
Als er nog plaatsen over zijn, betaal ik 2 euro voor kinderen tussen 
6	en	11	jaar.	Voor	kinderen	vanaf	12	jaar	en	volwassenen	betaal	
ik 3 euro . 

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ RODE VLAG

Elke	persoon	in	mijn	groep	ouder	dan	12	jaar	moet	een
identiteitskaart	tonen	aan	de	balie.	
Deze	identiteitskaart	wordt	ingescand.
Soms	kan	het	enkele	minuten	duren	tot	alle	identiteitskaarten	
ingescand zijn. 

Mijn	tickets	zijn	in	orde.	
Ik mag verder naar de strandzone gaan.
Ik ga door de poort aan de rechterkant.

Ik zoek een plek op het strand of het 
gras	om	te	zitten.
Als het warm weer is, kan het zijn dat 
het druk is op de plaats waar ik wil 
zitten.
Dan moet ik een andere plek vinden 
om	te	zitten.
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

De rode vlag hangt uit. 
Dat wil zeggen dat ik niet in de zwemvijver mag zwemmen. 
Dat is oké. 
Als ik een andere keer terugkom naar Nieuwdonk kan ik misschien 
wel in de zwemvijver zwemmen. 
Deze vlag staat op het strand.

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ RODE VLAG

Ik	kan	me	omkleden	in	de	toiletten	aan	de	ingang	van	de	
strandzone.

Ik wil uit de strandzone gaan.
Ik ga terug naar de kassa.
Aan de linkerkant is een zwarte poort.

Ik ga naar buiten via de zwarte poort. 
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MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

Ik kan een stempel vragen aan de medewerker aan de balie als ik 
maar voor even uit de strandzone ga.
Dan kan ik op een later moment op dezelfde dag opnieuw naar 
binnen.
Ik vraag een stempel voor ik uit de strandzone ga.
De	letter	kan	anders	zijn	dan	de	letter	op	de	foto.
Dat is oké. 

IK BEZOEK DE ZWEMVIJVER EN DE STRANDZONE BIJ RODE VLAG
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Als ik opnieuw naar binnen wil, toon ik mijn stempel aan de 
medewerker aan de kassa of ingangspoort.



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

In Nieuwdonk is een aaidierenweide.
Daar lopen geiten, konijnen en alpaca’s vrij rond.
Ik kan de dieren in deze weide aaien als ik dat wil.
Ik ga binnen via de houten poort. 

IK BEZOEK DE AAIDIERENWEIDE
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Aan mijn rechterkant is de ingang van de aaidierenweide. 

Soms kan het zijn dat deze ingang gesloten is. 
Dat is oké.
Dan kan ik de dieren vanop een afstand bekijken.
Ik kan de openingsuren van de aaidierenweide bekijken via deze 
link: https://beleefberlare.be/Aaidierenweide

De ingang bestaat uit 2 poorten.
Ik let er op dat de ene poort gesloten is voor ik de andere poort 
open doe.
Zo kunnen de dieren niet ontsnappen. 

Ik volg het pad tot aan de andere kant van de aaidierenweide.
Dit pad gaat door de aaidierenweide. 
Sommige dieren lopen vrij rond in deze weide.
Dat is oké.



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

In	dit	gedeelte	zitten	bijvoorbeeld	geiten	en	een	alpaca.

IK BEZOEK DE AAIDIERENWEIDE
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Sommige	dieren	zitten	in	een	afgesloten	ruimte.
Ik kan deze dieren enkel vanop een afstand bekijken.



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

In Nieuwdonk is een hondenlosloopweide.
Deze hondenlosloopweide is aan het begin van de lange oprijlaan 
van het domein.

Als ik met de auto ben, kan ik mijn auto naast de 
hondenlosloopweide parkeren. 

DE HONDENLOSLOOPWEIDE
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Aan de ingang van de hondenlosloopweide staat meer uitleg over 
de regels die ik moet volgen in de weide.

Dit is de ingang van de hondenlosloopweide. 

Als mijn hond binnen is in de hondenlosloopweide, mag ik de 
leiband afdoen als ik dat wil.
In de weide mag mijn hond vrij rondlopen. 



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

In de hondenlosloopweide is een kleinere, afgebakende zone.

DE HONDENLOSLOOPWEIDE
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Deze zone is voor kleine honden en puppy’s die niet bij de grotere 
honden willen lopen.

In de hondenlosloopweide staan vuilbakken.
Ik doe mijn afval in de vuilnisbak.

Ik ga via dezelfde poort uit de hondenlosloopweide. 



MIJN BEZOEK AAN NIEUWDONK

In	Nieuwdonk	kan	ik	verschillende	betalende	activiteiten	doen.
Ik kan er duiken, zeilen en een survivalparcours doen. 
Meer	informatie	hierover	kan	ik	lezen	via	deze	link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/nieuwdonk/sporten.html

OVERIGE ACTIVITEITEN IN NIEUWDONK
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In Nieuwdonk is een toilet. 
Ik ga naar het gebouw van de cafetaria.
Daar is het toilet.

HET TOILET
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Ik ga door de open deur naar binnen.

In	dit	gebouw	zijn	de	toiletten.



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
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WAAR KAN IK ETEN?

In Nieuwdonk is een cafetaria.
Deze cafetaria is aan de ingang.
Ik kan hier iets eten of drinken als ik dat wil.

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

In Nieuwdonk 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 Nieuwdonk.
Er zijn enkele picknicktafels op het domein.
Het kan zijn dat deze picknicktafels bezet zijn.
Dat is oké.

IK ZAL PICKNICKEN OP HET DOMEIN
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Ik kan ook picknicken op de ligweide als ik dat wil.

Ik doe het afval van mijn picknick in de vuilbakken.

Barbecueën is niet toegelaten in Nieuwdonk. 
Dat is oké.



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan Nieuwdonk is gedaan. 
Ik ga terug naar de ingang van het domein.
Ik ga naar buiten via dezelfde weg.

EINDE
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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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. 

41



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik wandel naar bushalte ‘Overmere Mosseveldstraat’.
Het	is	ongeveer	1,6	kilometer	wandelen.		

Ik stap op de	bus	met	nummer	54.	

De	rit	duurt	ongeveer	…………	minuten.	

Ik	stap	af	aan	het	station	van	Schoonaarde.

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 Nieuwdonk 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 Nieuwdonk 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

46

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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