
MIJN BEZOEK AAN 
PROVINCIAAL DOMEIN

PUYENBROECK



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 Puyenbroeck te gaan.

In samenwerking met Provinciaal Domein Puyenbroeck 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 Puyenbroeck 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 Puyenbroeck. Dit is een Provinciaal Domein in Wachtebeke. Hier kan ik 

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

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

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

VERTREK

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

Provinciaal Domein Puyenbroeck.

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

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

Puyenbroeck om …….………… (uur). 

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

Wachtebeke is gelegen in 

het zuiden van de provincie 

Oost-Vlaanderen. 

Wachtebeke 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 Puyenbroeck 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 Puyenbroeck moet ik op 
sommige plaatsen een mondmasker dragen als ik ouder 
ben dan 12 jaar. 
Ik moet een mondmasker dragen in de openbare 
gebouwen en op het treintje.
Op andere plaatsen moet ik geen mondmasker dragen 
als ik 1,5 meter afstand kan houden.
Ik kan ook kiezen om mijn mondmasker altijd te dragen 
als ik dat wil.

Ik hoef mijn bezoek aan Puyenbroeck niet te reserveren op voorhand.
Als ik een van de volgende activiteiten wil doen moet ik wel op voorhand reserveren als ik zeker wil zijn van een 
plaats. Ik moet reserveren voor het zwembad, de fietsverhuur, de minigolf, de roeivijver, de padel en de tennis.
Ik kan reserveren via deze link: https://puyenbroeck.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/puyenbroeck/coronamaatregelen-in-Puyenbroeck.
html



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

Honden zijn niet welkom in de speeltuinen, het speelbos, in de horeca, aan de 
bootjes, het treintje, de minigolf, op het kampeerterrein, in het zwembad, in de 
sporthal, op de ligweides en sportvelden.

In sommige delen van Puyenbroeck 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 de plattegrond van Provinciaal 
Provinciaal Domein Puyenbroeck bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomei-
nen/puyenbroeck/praktisch.html



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

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 PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Ik ga met de trein naar Provinciaal Domein Puyenbroeck. 

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 ......……………………………………………….. 

Ik ga met de bus van het station naar Puyenbroeck. 

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer 76.

 Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ………… minuten. 

Ik stap af aan halte Wachtebeke Craenendam, Puyenbroeck 

Zwembad of Puyenbroeck Camping.

Als ik van de bus stap, moet ik nog ………… minuten stappen tot 
de ingang van Provinciaal Domein Puyenbroeck. 



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Ik ben bij Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik herken de ingang aan deze vlaggen.

In het weekend en in juli en augustus stopt de bus op parking 1. 
Dan rij ik dit stuk verder met de bus tot ik op de parking ben.

Ik wandel verder naar Provinciaal Domein Puyenbroeck aan de 
linkerkant van het fietspad.

Provinciaal Domein Puyenbroeck heeft 2 parkingen met een 
eigen ingang.
Op parking 1 ben ik dichtbij de recreatiemogelijkheden, het 
hoofdgebouw, het evenementeneiland en het stacaravanterrein.
Op parking 2 ben ik dichtbij de sporthal, het zwembad, het 
golfterrein en de camping.
Op drukke dagen kan het zijn dat alle parkings volzet zijn. 
Dat is oké. Dan gaat er een reserveparking open.

Ik ga naar de parking dichtbij de plek waar ik wil zijn.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Ik wandel naar de overkant van de parking.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

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

Ik ben bij Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik herken de ingang aan deze vlaggen.

Ik rij verder naar Provinciaal Domein Puyenbroeck.

Provinciaal Domein Puyenbroeck heeft 2 parkingen.
Op parking 1 ben ik dichtbij de recreatiemogelijkheden, het 
hoofdgebouw, het evenementeneiland en het stacaravanterrein.
Op parking 2 ben ik dichtbij de sporthal, het zwembad, het 
golfterrein en de camping.

Als ik kampeer op Provinciaal Domein Puyenbroeck, kan ik nog 
een stuk verder rijden naar de parking van de camping.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

IK GA MET DE AUTO
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Ik ga naar de parking dichtbij de plek waar ik wil zijn.

Ik parkeer de auto op de gratis parking. 

Ik onthoud het nummer van de straat waar mijn auto 
geparkeerd staat. 
Het kan zijn dat dit nummer anders is dan op de foto.
Dat is oké.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

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

Ik wandel naar de bushalte van bus 76. 

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte Wachtebeke Craenendam, Puyenbroeck 

Zwembad of Puyenbroeck Camping.

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

Ik ben bij Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik herken de ingang aan deze vlaggen.

Ik wandel verder naar Provinciaal Domein Puyenbroeck aan de 
linkerkant van het fietspad.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

IK GA MET DE BUS
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Provinciaal Domein Puyenbroeck heeft 2 parkingen met een 
eigen ingang.
Op parking 1 ben ik dichtbij de recreatiemogelijkheden, het 
hoofdgebouw, het evenementeneiland en het stacaravanterrein.
Op parking 2 ben ik dichtbij de sporthal, het zwembad, het 
golfterrein en de camping.

Ik ga naar de parking dichtbij de plek waar ik wil zijn.

Ik wandel naar de overkant van de parking.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

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

Ik ben bij Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik herken de ingang aan deze vlaggen.

Ik fiets verder naar Provinciaal Domein Puyenbroeck aan de 
linkerkant op het fietspad.

Provinciaal Domein Puyenbroeck heeft 2 parkingen met een 
eigen ingang.
Op parking 1 ben ik dichtbij de recreatiemogelijkheden, het 
hoofdgebouw, het evenementeneiland en het stacaravanterrein.
Op parking 2 ben ik dichtbij de sporthal, het zwembad, het 
golfterrein en de camping.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

IK GA MET DE FIETS
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Ik ga naar de parking dichtbij de plek waar ik wil zijn.

Ik fiets naar de overkant van de parking.

Ik kan fietsen op Provinciaal Domein Puyenbroeck als ik dat wil. 
Op Provinciaal Domein Puyenbroeck zijn verschillende fietsen-
stallingen. 
Ik kan mijn fiets in deze fietsenstalling zetten.
Dan doe ik mijn fiets op slot.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

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

Ik ben bij Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik herken de ingang aan deze vlaggen.

Ik wandel verder naar Provinciaal Domein Puyenbroeck aan de 
linkerkant van het fietspad.

Provinciaal Domein Puyenbroeck heeft 2 parkingen met een 
eigen ingang.
Op parking 1 ben ik dichtbij de recreatiemogelijkheden, het 
hoofdgebouw, het evenementeneiland en het stacaravanterrein.
Op parking 2 ben ik dichtbij de sporthal, het zwembad, het 
golfterrein en de camping.



HOE GA IK NAAR PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK?

IK GA TE VOET
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Ik ga naar de parking dichtbij de plek waar ik wil zijn.

Ik wandel naar de overkant van de parking.



IK KOM AAN BIJ PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK: 
WAT NU?

IK KOM AAN BIJ PARKING 1

IK KOM AAN BIJ PARKING 2

HET BEZOEKERSCENTRUM

ALGEMENE PARKINFORMATIE
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IK KOM AAN BIJ PUYENBROECK: WAT NU?

IK KOM AAN BIJ PARKING 1
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Ik kom aan bij Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik volg de pijlen naar parking 1.

Bij deze parking is een ingang tot Provinciaal Domein 
Puyenbroeck.

Dit is de ingang tot Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Er zijn verschillende gangen om binnen te gaan in Provinciaal 
Domein Puyenbroeck.
Ik kan rechtstreeks binnen gaan.
Ik kan eerst via het bezoekerscentrum langsgaan. 
Ik kan hierover meer informatie lezen op pagina 24.

Ik ga rechtdoor om meteen naar Provinciaal Domein Puyenbroeck 
te gaan. 



IK KOM AAN BIJ PUYENBROECK: WAT NU?

IK KOM AAN BIJ PARKING 1

22

Als ik via het bezoekerscentrum wil gaan, volg ik de ingang aan de 
rechterkant.



IK KOM AAN BIJ PUYENBROECK: WAT NU?

IK KOM AAN BIJ PARKING 2
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Ik kom aan bij Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik volg de pijlen naar parking 2.

Via deze parking heb ik toegang tot Provinciaal Domein 
Puyenbroeck en de sporthal.
Ik volg het pad naar de sporthal.

Voor me zie ik de sporthal.
Via deze weg kan ik ook vrij rondwandelen op Provinciaal 
Domein Puyenbroeck als ik dat wil.



IK KOM AAN BIJ PUYENBROECK: WAT NU?

HET BEZOEKERSCENTRUM
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een bezoekerscentrum.
In het bezoekerscentrum kan ik vragen stellen over Provinciaal 
Domein Puyenbroeck, informatie krijgen over fietsroutes en 
wandelroutes en een plattegrond kopen.
Het bezoekerscentrum is vlakbij parking 1.

Dit is de ingang van het bezoekerscentrum. 
Ik ga binnen door de glazen deur. 

Ik ben in de inkomhal.
Ik ga naar rechts door de glazen schuifdeur.
De deur gaat automatisch open.

Ik volg het pad om naar de balie te gaan.
Soms kan het zijn dat er andere mensen aan de balie staan.
Dan moet ik even wachten in de rij.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 



IK KOM AAN BIJ PUYENBROECK: WAT NU?

HET BEZOEKERSCENTRUM
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Het is mijn beurt om naar de balie te gaan.
Ik ga naar de balie.

De baliemedewerker spreekt me aan.
Ik vraag de informatie die ik graag wil weten over de activiteiten 
op Provinciaal Domein Puyenbroeck.

Als ik dat wil, kan ik hier een plattegrond kopen van Provinciaal 
Domein Puyenbroeck.
Dan betaal ik 50 cent. 
Ik kan deze plattegrond ook gratis downloaden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

Ik heb alle informatie die ik nodig heb.
Ik bedank de baliemedewerker.
Ik ga via dezelfde weg terug naar buiten.



IK KOM AAN BIJ PUYENBROECK: WAT NU?

ALGEMENE INFORMATIE
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Sommige activiteiten zijn gratis.
Deze activiteiten kan ik bekijken vanaf pagina 30.
Sommige activiteiten zijn betalend.
Deze activiteiten kan ik bekijken vanaf pagina 53.

Ik breng een bezoek aan Provinciaal Domein Puyenbroeck.

Een bezoek aan Provinciaal Domein 
Puyenbroeck 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.
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Om de weg te vinden naar de verschillende activiteiten kan ik de 
pijlen in Provinciaal Domein Puyenbroeck volgen.

In Provinciaal Domein Puyenbroeck staan enkele vuilbakken.
Als ik afval heb, doe ik het afval in de vuilbak.

Provinciaal Domein Puyenbroeck is een groot domein. 
Op deze plattegrond kan ik zien waar deze grootste activiteiten 
liggen.
Deze platttegrond kan ik bekijken via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html
Als ik dat wil, kan ik een plattegrond kopen in het 
bezoekerscentrum aan ingang 1. 
Dan betaal ik 50 cent. 

IK KOM AAN BIJ PUYENBROECK: WAT NU?

ALGEMENE INFORMATIE



VERPLAATSEN OP PUYENBROECK
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Ik kan wandelen op Provinciaal Domein Puyenbroeck

VERPLAATSING

Provinciaal Domein Puyenbroeck is een groot domein. 
Ik kan me op 3 manieren verplaatsen doorheen Provinciaal 
Domein Puyenbroeck. 

Ik kan fietsen op Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik kan mijn eigen fiets meebrengen.
Ik kan ook een fiets huren in Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik kan hierover meer informatie lezen op pagina 66.

Op Provinciaal Domein Puyenbroeck is een treintje.
Dit treintje rijdt rond op Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Omwille van de Coronamaatregelen rijdt het treintje voorlopig
enkel een vaste rondrit.
Hierdoor is het beginpunt en eindpunt hetzelfde.
Ik kan me momenteel dus niet verplaatsen met de trein op Provin-
ciaal Domein Puyenbroeck. 



DRUKTE OP PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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DRUKKE EN RUSTIGE ZONES

Op Provinciaal Domein Puyenbroeck kan het druk zijn.
De speeltuin is de meest drukke plek op het domein. 
Hoe verder ik weg ga van de speeltuin, hoe rustiger het is op het 
domein.
Ik kan de plattegrond in het groot bekijken via deze link: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

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 PUYENBROECK
IK WANDEL IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
IK DOE EEN ORIENTATIEWANDELING 
IK ZAL GEOCACHEN IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
IK LOOP IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK 
IK GEBRUIK DE OPENLUCHTFITNESS
IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK (EIGEN FIETS)
IK SPEEL OP DE SPEELTUIN
IK SPEEL OP DE WATERSPEELTUIN
IK SPEEL IN HET SPEELBOS
IK SPEEL PETANQUE
IK SPEEL KRULBOL
WANDELEN DOOR HET LEVEND ERFGOEDPARK
WANDELEN DOOR HET LANDSCHAPSPARK
IK RIJ TE PAARD OP DE RUITERROUTES
IK SKATE OF SKEELER IN DE SKATEZONE
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GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK WANDEL IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Puyenbroeck kan ik veel wandelen als ik dat wil.
Ik kan wandelen op de wandelpaden in Provinciaal Domein 
Puyenbroeck.
Rondom Provinciaal Domein Puyenbroeck zijn ook veel wandel-
routes.

Via deze link kan ik zien welke wandelroutes er zijn in en rond 
Provinciaal Domein Puyenbroeck: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/ontspannen/wandelen.html

Ik kan gratis wandelkaarten downloaden op deze website.

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.
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IK WANDEL IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik wandelen in het 
dierenpark.
Dit dierenpark heet het Levend Erfgoedpark.
Ik kan hierover meer lezen op pagina 47.

Ik kan wandelen rond de vijvers als ik dat wil.

Ik kan wandelen in het Landschapspark.
Hier is een hangbrug en blote voetenpad.
Ik kan hierover meer informatie lezen op pagina 50
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IK DOE EEN ORIENTATIEWANDELING
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In Puyenbroeck kan ik een oriëntatiewandeling doen.
Dit is gratis.

Ik download de app ‘Actionbound’ op mijn smartphone of tablet. 
Ik open de app.

Ik ga naar ‘vind de bound’.

Ik klik op ‘Zoek’.
Ik zoek ‘Oriëntatieloop Puyenbroeck’.
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IK DOE EEN ORIENTATIEWANDELING
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Ik kies een oriëntatiewandeling in Puyenbroeck.
Ik klik op deze oriëntatiewandeling.

Ik scroll naar beneden op de volgende pagina.
Ik klik op ‘Start Bound’.

Ik geef mijn teamnaam in.
Ik geef de namen van de teamleden in.

Ik scroll naar beneden.
Ik klik op ‘Verder’. 



GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK DOE EEN ORIENTATIEWANDELING
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Mijn oriëntatiewandeling start.
Ik zoek onderweg 6 paaltjes.
Ik los de opdracht bij elk paaltje op. 
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IK ZAL GEOCACHEN IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Puyenbroeck kan ik geocachen.
Geocachen is een schattenzoektocht op basis van 
gps-coördinaten.
Deze tocht duurt ongeveer 2 uur.
De richtleeftijd is 10-12 jaar, maar dit is een activiteit waaraan alle 
leeftijden veel plezier beleven.

Ik kan deze activiteit gratis doen met mijn eigen gps of 
smartphone. 
Ik kan ook een gps huren in het bezoekerscentrum voor 5 euro per 
halve dag. 

Tijdens deze geocachewandeling moet ik verschillende 
opdrachten oplossen.
Ik kan deze opdrachten hier bekijken:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/831615ef-b3be-4f47-
8465-40c7a3a6eb76/geocache.pdf

Via deze film kan ik zien hoe geocachen werkt:
www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts&ab_channel=Geocaching
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IK LOOP IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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Ik zal lopen in Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Er zijn 3 loopparcoursen.
Ik kan de routes in het groot bekijken via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/sporten/lopen.html
De routes zijn bewegwijzerd.
De routes starten en eindigen aan de sporthal. 

Er is een route van 3,6 km. 

Er is een route van 5 km. 

Er is een route van 8 km. 
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IK GEBRUIK DE OPENLUCHTFITNESS
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Er is een openluchtfitness in Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Hier staan enkele fitnesstoestellen.
Ik kan hier gratis sporten als ik dat wil.

Deze fitnesstoestelen staan op het openluchtgedeelte bij de 
sporthal.



Ik kan ook mountainbiken in Provinciaal Domein Puyenbroeck. 
Op Provinciaal Domein Puyenbroeck zijn 3 mountainbikeroutes. 
Ik kan deze routes bekijken via deze link. 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/sporten/mountainbike.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 66.

Ik kan fietsen in Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik deel dit fietspad met wandelaars en andere fietsers.
Ik let dus goed op. 
Ik kan ook mooie fietstochten maken rondom Provinciaal Domein 
Puyenbroeck. 
Via deze link kan ik enkele fietstochten bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/ontspannen/fietsen.html

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK (EIGEN FIETS)



Deze speeltuin ligt vlakbij de hoofdingang van parking 1.
Op de plattegrond kan ik zien waar deze speeltuin ligt.
Ik kan de plattegrond bekijken via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html
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Op de speeltuin zijn 3 zones.
Er is een zone voor kinderen van 0 - 3 jaar.
Er is een zone voor kinderen van 3 - 7 jaar.
Er is een zone voor kinderen van 7 - 14 jaar. 
Ik zal spelen op de zone voor kinderen van ................................ 
jaar. 

Bij de speeltuin zijn plaatsen waar ik mijn handen kan 
ontsmetten.
Ik doe mijn best om mijn handen te ontsmetten voor ik begin te 
spelen. 

In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een grote speeltuin.
Ik kan hier spelen als ik dat wil.
Op de speeltuin zijn glijbanen, klimtoestellen, schommels en 
zoveel meer.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK SPEEL OP DE SPEELTUIN



Deze waterspeeltuin ligt vlakbij de hoofdingang van parking 1.
Op de plattegrond kan ik zien waar deze waterspeeltuin ligt.
Ik kan de plattegrond bekijken via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html
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Het kan zijn dat ik nat zal worden van het spelen in de 
waterspeeltuin.
Dat is oké.
Ik neem een handdoek mee om me af te drogen na het spelen.

Bij de waterspeeltuin zijn plaatsen waar ik mijn handen kan 
ontsmetten.
Ik doe mijn best om mijn handen te ontsmetten voor ik begin te 
spelen. 

In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een waterspeeltuin.
Ik kan hier spelen als ik dat wil.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK SPEEL OP DE WATERSPEELTUIN



Dit speelbos ligt vlakbij parking 1.
Op de plattegrond kan ik zien waar dit speelbos ligt.
Ik kan de plattegrond bekijken via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een speelbos.
Hier mag ik spelen als ik dat wil.
Ik mag klauteren over de bomen, kampen bouwen en zoveel meer. 

IK SPEEL IN HET SPEELBOS

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

Ik volg de pijl naar het speelbos.

Ik volg het pad.



Ik zie een informatiebord. 
Hierop kan ik meer informatie lezen over het speelbos.
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Aan mijn rechterkant zie ik de ingang van het speelbos.
Ik ga door de houten poort verder.

IK SPEEL IN HET SPEELBOS

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

Dit is het speelbos. 
Hier kan ik spelen als ik dat wil.
Ik kan spelen in het gras, in de wilgenhutten, struiken en zoveel 
meer. 

Ik kan kruipen door de tunnel in de heuvel.
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In het speelbos is een vijver.
Ik mag in de vijver spelen als ik dat wil.

IK SPEEL IN HET SPEELBOS

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK SPEEL PETANQUE

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik petanque spelen.
De petanquebaan is links van de speeltuin gelegen richting de 
vijver.

Ik kan zelf petanqueballen meebrengen. 
Dan kan ik gratis spelen.

Ik kan ook petanqueballen huren aan het loket van de minigolf. 
Ik kan hierover meer lezen op pagina 57.

Ik breng zelf petanqueballen mee. 

Ik ga naar de petanquebaan. 
Er zijn 4 petanquebanen.
Ik kies een vrije petanquebaan waarop ik wil spelen.



In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik krulbol spelen.
De krulbolbaan is links van de speeltuin gelegen richting de 
vijver.

Ik kan zelf materiaal voor het krulbollen meebrengen. 
Dan kan ik gratis spelen.
Ik breng zelf een krulbolset mee. 

Ik kan ook een krulbolset huren aan het loket van de minigolf. 
Ik kan hierover meer lezen op pagina 55.

Ik ga naar de krulbolbaan.
Dit is de krulbolbaan.
Bij krulbol is het de bedoeling dat ik de bol zo dicht mogelijk bij de
paal rol.
De spelregels staan op het blad dat bij de krulbolbaan hangt.
Ik lees de spelregels voor ik begin te spelen.

4646

IK SPEEL KRULBOL

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een Levend Erfgoedpark. 
Dit is een dierenpark met vele oude rassen uit de streek. 
Ik kan er paarden, koeien, schapen, geiten en nog veel meer zien. 

WANDELEN DOOR HET LEVEND ERFGOEDPARK

Dit dierenpark ligt voorbij de vijvers en speeltuin.
Ik kan het best parkeren op parking 2 als ik naar het dierenpark 
wil gaan.
Op de plattegrond kan ik zien waar dit dierenpark ligt.
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

Ik kan vrij rondwandelen in het dierenpark als ik dat wil.
Er is geen vaste ingang of route.

Als ik dat wil, kan ik een wandeling volgen doorheen het 
dierenpark. 
Deze wandeling is 2,7 kilometer.

Ik kan de route bekijken via deze link:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/dcf73a18-4984-4906-
92b7-dd89bace095b/Levend%20Erfgoed%20Wandelroute_0.pdf

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In de kinderboerderij zal ik veel dieren zien. 
Er zijn schapen, kippen, paarden en zoveel meer.

WANDELEN DOOR HET LEVEND ERFGOEDPARK

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

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

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

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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Bij de meeste kooien en weides staat een infobord.
Op dit infobord kan ik zien welk dier in deze kooi of weide zit. 

WANDELEN DOOR HET LEVEND ERFGOEDPARK

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik een bezoek brengen 
aan het landschapspark. 
In dit landschapspark kan ik veel wandelen.

WANDELEN DOOR HET LANDSCHAPSPARK

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

In het landschapspark is een blotevoetenpad. 
Ik kan hierover wandelen als ik dat wil.

In het landschapspark is een hangbrug. 
Ik kan hierover wandelen als ik dat wil.
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck ligt een ruiterroute van 7 km 
met natuurlijke hindernissen. 
Ik kan hierop paardrijden als ik wil.
Ik ben niet verplicht om de hindernissen te nemen.
Ik kan er ook langs gaan als ik wil.

IK RIJ TE PAARD OP DE RUITERROUTES

Deze ruiterroute maakt deel uit van de grotere Smokkelroute 
Moerbeke-Wachtebeke.
Ik kan de volledige Smokkelroute doen.
Ik kan ook kiezen om enkel de ruiterroute in Puyenbroeck te doen.
Meer informatie over deze Smokkelroute kan ik hier vinden:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/0034a395-771c-
4708-9e05-e285f28d9eec/Smokkelruiterroute%20Sport%20
Vlaanderen.pdf

De ruiterroute vertrekt aan het infobord aan de Ninovabaan.
Dit is aan de uitgang van parking 2.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een skatezone.
Hier kan ik skaten en skeeleren als ik dat wil.
Dat is gratis.
Ik moet niet op voorhand reserveren.

IK SKATE OF SKEELER IN DE SKATEZONE

Ik breng hiervoor mijn eigen skates of skeelers 
mee.

De skatezone ligt aan de rechterkant van de sporthal.
Ik volg dus best parking 2 als ik wil skaten. 
Dit is de skatezone.

GRATIS ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK



BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK VERKEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK MET HET TREINTJE 

IK SPEEL KRULBOL

IK SPEEL PETANQUE

IK DOE EEN WATERSPORT

IK GA VISSEN

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK (FIETS HUREN)

IK RIJ MET DE GOCARTS IN HET VERKEERSPARK

IK GA MINIGOLFEN

IK DOE EEN ZOEKTOCHT MET OPDRACHTEN UIT DE PUYENTAS
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck rijdt een treintje.
Ik kan meerijden met dit treintje als ik wil.

Opgelet: Omwille van de coronamaatregelen maakt het treintje 
enkel een rondrit.
Het beginpunt en eindpunt is hetzelfde. 
Ik kan tussendoor niet afstappen.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK VERKEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK MET HET TREINTJE

Het treintje maakt een rondrit door Provinciaal Domein 
Puyenbroeck.
Deze rondrit duurt ongeveer een half uur. 
De laatste rit vertrekt 45 minuten vóór sluitingstijd van het 
Provinciaal Domein Puyenbroeck.

Ik koop een ticket voor het treintje in het bezoekerscentrum aan 
parking 1. 
Dit zijn de prijzen:
 - Volwassene: 3 euro
 - Kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar: 1,50 euro
 - Kinderen jonger dan 4 jaar: gratis
 - Groepen vanaf 20 personen: 1,50 euro per persoon
Ik betaal een de medewerker van het bezoekerscentrum.
Mijn ticket is geldig voor 1 rit.
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik krulbol spelen.
De krulbolbaan  is links van de speeltuin gelegen richting de 
vijver.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK SPEEL KRULBOL

Ik kan zelf materiaal voor het krulbollen meebrengen. 
Dan kan ik gratis spelen.
Ik kan ook een krulbolset huren aan het loket van de minigolf. 
In de winter kan ik het materiaal huren in het bezoekerscentrum.
Dan betaal ik 1 euro.
Ik mag de krulbolset 2 uur gebruiken. 
Ik zal een krulbolset huren.
Ik ga naar de minigolf aan de hoofdingang. 

Ik schuif aan bij het loket van de minigolf.
Het is mijn beurt. 
Ik zeg dat ik graag een krulbolset wil huren.
Ik betaal 1 euro. 
De medewerker geeft me een krulbolset. 
Ik ga naar de krulbolbaan. 

Dit is de krulbolbaan.
Bij krulbol is het de bedoeling dat ik de bol zo dicht mogelijk bij de
paal rol.
De spelregels staan op het blad dat bij de krulbolbaan hangt.
Ik lees de spelregels voor ik begin te spelen.
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IK SPEEL KRULBOL

Op het einde van het spel breng ik mijn materiaal terug naar het 
loket van de minigolf.
Ik geef mijn materiaal af aan de medewerker van de minigolf. 
Ik ga naar buiten uit het minigolfProvinciaal Domein Puyenbroeck 
via deze weg. 

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik petanque spelen.
De petanquebaan is links van de speeltuin gelegen richting de 
vijver.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

IK SPEEL PETANQUE

Ik kan zelf petanqueballen meebrengen. 
Dan kan ik gratis spelen.
Ik kan ook petanqueballen huren aan het loket van de minigolf. 
In de winter kan ik het materiaal huren in het bezoekerscentrum.
Dan betaal ik 2 euro (volwassenset) of 4 euro (kinderset).
Ik mag de petanqueballen 2 uur gebruiken. 
Ik zal petanqueballen huren.
Ik ga naar de minigolf aan de hoofdingang. 

Ik schuif aan bij het loket van de minigolf.
Het is mijn beurt. 
Ik zeg dat ik graag petanqueballen wil huren.
Ik betaal aan de medewerker. 
De medewerker geeft me petanqueballen. 
Ik ga naar de petanquebaan. 

Dit is de petanquebaan.
Er zijn 4 petanquebanen.
Ik kies een vrije petanquebaan waarop ik wil spelen.



58

Op het einde van het spel breng ik mijn materiaal terug naar het 
loket van de minigolf.
Ik geef mijn materiaal af aan de medewerker van de minigolf. 
Ik ga naar buiten uit het minigolfProvinciaal Domein Puyenbroeck 
via deze weg. 

IK SPEEL PETANQUE

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK DOE EEN WATERSPORT

Op de vijver van Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik varen 
met een roeiboot of waterfiets. 
Via deze link kan ik meer informatie lezen over de verschillende 
prijzen en openingsuren:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
puyenbroeck/ontspannen/roeivijver.html
Ik kan ook een ticket reserveren via deze link.

Dit is de kassa van de watersporten.
Ik ga naar de kassa.

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

De vertrekplaats voor de waterfietsen en roeiboten is vlakbij de 
hoofdingang bij de roeivijver. 

Op deze plattegrond kan ik zien waar de roeivijver is:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK DOE EEN WATERSPORT

Ik ben aan de kassa.
Ik kan mijn tickets op voorhand reserveren via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/
puyenbroeck/ontspannen/roeivijver.html

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

Ik ga verder door de poort naar de aanlegsteiger.

Aan de aanlegsteiger liggen roeiboten en waterfietsen.
Ik kies een watervoertuig uit.

Ik zal varen met een ...................................................................

Als ik nog geen ticket besteld heb, kan ik nog een ticket kopen aan 
de kassa. 
Dan betaal ik aan de kassa.
Ik betaal 5 euro per halfuur.

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

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK DOE EEN WATERSPORT

Ik mag vertrekken van de medewerker.
Ik kan vrij rondvaren op de roeivijver tot ik boeien tegenkom.
Ik ga niet voorbij de boeien. 

Ik ga naar buiten via dezelfde poort. 

Op het einde van mijn vaartocht keer ik terug naar de 
aanlegsteiger.
Een medewerker zal me helpen om mijn watervoertuig terug vast 
te maken.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK GA VISSEN

In de visvijvers zwemmen blankvoorn, ruisvoorn, karper en 
brasem.

In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik vissen op de 
visvijvers.
Ik breng mijn eigen vismateriaal mee als ik wil vissen.

Er zijn 2 visvijvers in Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik mag vissen op de klaverbladvijver.
Ik mag vissen op de bosdamvijver. 

Op deze plattegrond kan ik zien waar deze visvijvers liggen:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

De plaatsen waar ik kan vissen kan ik herkennen aan dit bord. 
Hierop staat ‘Hengelen toegestaan mits visverlof’. 

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK GA VISSEN

Wanneer ik in Provinciaal Domein Puyenbroeck aankom, ga ik 
naar het bezoekerscentrum aan parking 1.
Ik volg de gang aan de rechterkant van de ingang.

Om te vissen op deze visvijers heb ik een visvergunning nodig. 
Deze visvergunning heet Visverlof van het Vlaams Gewest. 
Meer informatie over hoe en waar ik dit Visverlof kan kopen vind 
ik op deze website: https://www.natuurenbos.be/visverlof

Ik heb ook een visvergunning van Provinciaal Domein Puyenbroeck 
nodig om te mogen vissen op de Poelaertsplas. 
Via deze link kan ik het aanvraagformulier downloaden: 
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/5e863dfc-3c72-4727-
8e38-9f4f24f417f8/Aanvraag%20visvergunning%20Puyenbroeck.
pdf
Ik vul dit aanvraagformulier op voorhand in en breng het mee naar 
Provinciaal Domein Puyenbroeck. 

Ik ga naar binnen door de glazen deur.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK GA VISSEN

Het is mijn beurt.
Ik vraag een visvergunning van Provinciaal Domein Puyenbroeck 
aan de baliemedewerker.
Ik geef mijn aanvraagformulier af aan de baliemedewerker.

Ik ben in de inkomhal.
Ik ga verder door de schuifdeur.

Ik ga naar de balie.
Soms kan het zijn dat ik even in de rij moet wachten.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Ik betaal 15 euro aan de baliemedewerker.
Ik kan cash of met bancontact betalen.
De baliemedewerker geeft me een visvergunning.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK GA VISSEN

Ik heb een visvergunning van Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik heb een Visverlof.
Ik kan nu vissen op de visvijvers. 

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK (FIETS HUREN)

De fietsenverhuur is aan de hoofdingang bij parking 1.
Op de plattegrond kan ik zien waar de fietsenverhuur is.
Via deze link kan ik de plattegrond bekijken:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

Ik kan een fiets, mountainbike of bolderkar huren. 
Ik kan reserveren via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/ontspannen/fietsen.html
Via deze link kan ik ook meer informatie vinden over de prijzen 
en openingsuren.
Ik kan ook een fiets huren zonder dit te reserveren.
Als ik zeker wil zijn dat er een fiets over is, huur ik een fiets. 

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

Ik kan ook mountainbiken in Provinciaal Domein Puyenbroeck. 
Op Provinciaal Domein Puyenbroeck zijn 3 mountainbikeroutes. 
Ik kan deze routes bekijken via deze link. 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/sporten/mountainbike.html

Ik kan fietsen in Provinciaal Domein Puyenbroeck.
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/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/ontspannen/fietsen.html
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Ik kan mijn fiets ophalen bij de fietsenverhuur.
Ik volg de pijl waarop staat ‘ingang fietsenverhuur’.

Ik ben bij de ingang van de fietsenverhuur.
Ik volg het pad.

Ik ga naar de kassa.

Soms kan het zijn dat ik in de rij moet wachten.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK (FIETS HUREN)

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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Het is mijn beurt om naar de kassa te gaan.
Ik zeg dat ik een fiets heb gereserveerd of dat ik een fiets wil 
huren.
Ik toon de bevestigingsmail die ik ontvangen heb na het 
reserveren.
De medewerker controleert mijn mail.
Ik geef ook mijn identiteitskaart.
De medewerker houdt mijn identiteitskaart bij tot na het fietsen.

De medewerker gaat met me mee naar de fietsen.

De medewerker geeft me een fiets, bolderkar of mountainbike.
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.
Het kan zijn dat mijn fiets anders is dan op de foto.
Dat is oké.

Ik heb mijn materiaal.
Ik kan vertrekken.
Ik ga verder door de fietsenstalling.
Ik ga door de achterkant van de fietsenstalling naar buiten.

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK (FIETS HUREN)
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Sommige fietsen hebben een andere manier van remmen dan ik 
gewoon ben.
Deze fietsen remmen door met de pedalen naar achter te 
trappen.
Dat is oké. 

Ik heb mijn fiets gereserveerd voor ............... uur/uren/dag. 
(Vul in en schrap wat niet past).
Mijn fietstocht zit er op.
Ik fiets terug naar de fietsenverhuur.
Ik ga naar de achterkant van de fietsenverhuur.

Ik ga naar binnen door de rechteringang.

Ik laat mijn fiets achter in de overdekte fietsenstalling.
De medewerker zal daarna mijn fiets ontsmetten en terug op de 
juiste plaats zetten.
Ik vraag mijn identiteitskaart aan de medewerker.
De medewerker geeft mijn identiteitskaart terug.
Ik ga naar buiten via dezelfde weg.

IK FIETS IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK (FIETS HUREN)
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IK RIJ MET DE GOCARTS IN HET VERKEERSPARK

Op Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik rijden met een gocarts 
in het verkeerspark.
Het verkeerspark is open in juli en augustus van 12 tot 19 uur.  

Als ik dat wil, kan ik verkeerslessen volgen in het verkeerspark. 
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/ontspannen/verkeerspark.html

Het verkeerspark is  gelegen voorbij de speeltuinen van 
Puyenbroeck. 
Op de plattegrond kan ik zien waar dit verkeerspark gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

Dit is het verkeerspark.

Ik ga naar de kiosk.
Daar is een medewerker van het verkeerspark. 

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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Ik ga naar de gocarts.
Ik kies een gocarts. 

Ik ga naar de start van het parcours.
Dit is het parcours.
Ik mag 10 minuten rijden op het parcours.

Ik zeg aan de medewerker aan de kassa dat ik graag zou 
rijden met een gocarts.
Ik zeg ook hoeveel minuten ik graag zou rijden.

Ik betaal 1,50 euro per 10 minuten aan de medewerker. 

Ik zal ................... minuten rijden.

Ik betaal dus ............................................ euro. 

IK RIJ MET DE GOCARTS IN HET VERKEERSPARK
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De 10 minuten zijn voorbij.
Mijn rit is gedaan.
Als ik nog een rit heb gekocht, moet ik eerst opnieuw aanschuiven.
Als het mijn beurt is, mag ik opnieuw 10 minuten rijden.

Als ik geen ritten meer over heb, breng ik mijn gocarts terug naar 
..........................................
Ik laat mijn gocarts hier achter. 
Ik ga weg uit het verkeerspark.

IK RIJ MET DE GOCARTS IN HET VERKEERSPARK
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73

Op Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik minigolfen. 

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

IK GA MINIGOLFEN

De minigolf is  gelegen vlakbij de hoofdingang van Provinciaal
Domein Puyenbroeck (parking 1). 
Op de plattegrond kan ik zien waar deze minigolf gelegen is
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/praktisch.html

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

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.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK



74

IK GA MINIGOLFEN

Ik betaal aan de kassa.
Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen betalen 2,50 euro per 
persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen 1,50 euro per persoon.
Groepen vanaf 20 personen betalen 1,50 euro per persoon.

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.

Ik ga verder naar het golfterrein.
Dit is het golfterrein.
Het parcours bestaat uit 18 banen.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK



75

IK GA MINIGOLFEN

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.

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.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK GA MINIGOLFEN

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.

Ik ga weg uit de minigolf via de uitgang.

BETALENDE ACTIVITEITEN - PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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IK DOE EEN ZOEKTOCHT MET OPDRACHTEN UIT DE PUYENTAS
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In Puyenbroeck kan ik het zoektocht maken met opdrachten uit 
de Puyentas.

Ik huur een Puyentas in het bezoekerscentrum aan de 
hoofdingang van Puyenbroeck. 
Ik betaal hiervoor 2,50 euro per halve dag.
Op het einde van mijn zoektocht breng ik de Puyentas terug naar 
het bezoekerscentrum. 

Dit is de Puyentas.
In deze Puyentas zit al het materiaal dat ik nodig heb om de 
opdrachten uit het opdrachtenboekje te doen. 



OVERIGE MOGELIJKHEDEN IN PUYENBROECK
IK ZAL OVERNACHTEN OP PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK 

IK BEZOEK MOLA MOLENCENTRUM

IK BEZOEK DE SPORTHAL, HET ZWEMBAD EN OMLIGGENDE TERREINEN 

IK BEZOEK GOLF PUYENBROECK 

IK HUUR EEN RUIMTE IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK 
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OVERIGE MOGELIJKHEDEN IN PUYENBROECK

Ik kan overnachten op Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Toerisme voor Autisme maakt momenteel een stappenplan voor 
deze overnachtingsmogelijkheden. 
Meer informatie over deze overnachtingsmogelijkheden kan ik 
hier lezen:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/overnachten.html

IK ZAL OVERNACHTEN OP PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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Ik kan kamperen op Provinciaal Domein Puyenbroeck.

Ik kan verblijven in een stacaravan op Provinciaal Domein 
Puyenbroeck.
Ik breng mijn eigen stacaravan mee.

Ik kan verblijven in het verblijfscentrum.
Dit is een groepsverblijf voor 68 personen.



OVERIGE MOGELIJKHEDEN IN PUYENBROECK

In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een erfgoedsite over 
wind- en watermolens.
Deze erfgoedsite heet ‘Mola Molencentrum’.
Toerisme voor Autisme maakte een stappenplan voor dit bezoek.
Dit stappenplan kan ik hier gratis downloaden:
www.toerismevoorautisme.be/portfolio/mola-molencentrum

IK BEZOEK MOLA MOLENCENTRUM
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OVERIGE MOGELIJKHEDEN IN PUYENBROECK

IK BEZOEK DE SPORTHAL, HET ZWEMBAD EN OMLIGGENDE TERREINEN
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een sporthal.
In deze sporthal kan ik sporten, zwemmen en zoveel meer. 
Toerisme voor Autisme maakt momenteel een stappenplan voor 
deze sporthal.
Zodra dit stappenplan klaar is, kan je het hier downloaden:
https://www.toerismevoorautisme.be/portfolio/provinciaal-domein-puyen-

broeck/



OVERIGE MOGELIJKHEDEN IN PUYENBROECK

IK BEZOEK GOLF PUYENBROECK
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In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een golf.
Deze golfclub heet ‘Golf Puyenbroeck’. 
Toerisme voor Autisme maakt momenteel een stappenplan voor 
deze golfclub.
Zodra dit stappenplan klaar is, kan je het hier downloaden:
https://www.toerismevoorautisme.be/portfolio/provinciaal-domein-puyen-

broeck/



OVERIGE MOGELIJKHEDEN IN PUYENBROECK

In Provinciaal Domein Puyenbroeck kan ik verschillende ruimtes 
huren. 
Ik kan ruimtes huren voor vergaderingen, evenementen en 
feesten 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 PUYENBROECK
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Ik kan de sporthal en/of polyvalente zaal volledig of gedeeltelijk 
huren. 
De zalen zijn geschikt voor zaalvoetbal, tennis, volleybal, dansen, 
gevechtssporten en turnen.
Meer informatie over de prijs en inhoud kan ik hier vinden: 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/zaal-of-infrastructuur-huren.html

Ik kan het evenementeneiland huren.
Deze plek is geschikt voor grote evenementen.
Op het eiland kan een grote tent met nutsvoorzieningen opgesteld 
worden.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/zaal-of-infrastructuur-huren/evenementeneiland.html

Ik kan een feestzaal in het restaurantencomplex ‘The New Four 
Seasons’ huren.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/zaal-of-infrastructuur-huren/feestzaal.html



OVERIGE MOGELIJKHEDEN IN PUYENBROECK

Ik kan het volledige zwembad of een deel ervan huren voor lessen 
of wedstrijden.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/zaal-of-infrastructuur-huren/zwembad-huren.html
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Ik kan een vergaderzaal huren. 
Ik kan een zaal in het sportcentrum, in de golfclub of in het 
restaurant huren.
Meer informatie hierover kan ik vinden via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/zaal-of-infrastructuur-huren/vergaderzalen.html

IK HUUR EEN RUIMTE IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

Op deze plattegrond kan ik zien waar alle ruimtes te vinden zijn in 
Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Deze plattegrond kan ik ook bekijken via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/zaal-of-infrastructuur-huren.html



WAAR VIND IK HET TOILET?

In Provinciaal Domein Puyenbroeck zijn verschillende toiletten.
Op de plattegrond kan ik zien waar deze toiletten zijn:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puy-
enbroeck/zaal-of-infrastructuur-huren.html
De toiletten aan de waterspeeltuin en het ronde sanitair bij de golf 
en camping zijn gesloten vanaf 1 oktober tot en met 31 maart. 
De andere toiletten blijven gedurende die periode open.

HET TOILET
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In het bezoekerscentrum aan de hoofdingang zijn toiletten.

Ik volg de pijlen op de grond.
Er is een gang om binnen te gaan in de toiletten.
Er is een gang om buiten te gaan uit de toiletten.

Sommige toiletten in het hoofdgebouw zijn afgeplakt.
Deze kan ik niet gebruiken.
De toiletten worden afgeplakt om voldoende afstand te kunnen 
houden van andere bezoekers. 



WAAR VIND IK HET TOILET?

Op andere plaatsen op Provinciaal Domein Puyenbroeck zijn ook 
toiletten.

HET TOILET
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Bij elk toilet kijk ik goed hoeveel mensen op hetzelfde moment in 
het gebouw mogen zijn.
Soms kan het zijn dat ik even moet wachten omdat er al genoeg 
mensen binnen zijn.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Op de grond staan wachtstrepen aangeduid.
Als ik moet wachten, wacht ik aan de volgende streep.
Op de grond staat ook pijlen.
Ik volg de richting van de pijlen.

Dit is het sanitaire blok bij de speeltuin.
Hier zijn ook kleedruimtes en douches.
Ik kan me hier wassen en omkleden als ik dat wil.



WAAR KAN IK ETEN?
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN ‘THE NEW FOUR SEASONS’

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN ‘SPORTBAR PUYENBROECK’

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN ‘DE LAATSTE AFSLAG’

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE RESTAURANTS 

IK ZAL PICKNICKEN IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een buffetrestaurant.
Dit restaurant heet ‘The New Four Seasons’. 
Dit buffetrestaurant is aan de hoofdingang.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN ‘THE NEW FOUR SEASONS’ 
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WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een sportbar.
Deze sportbar heet ‘Sportbar Puyenbroeck’. 
Hier kan iets drinken of een kleine maaltijd eten.
Deze sportbar is te vinden in het gebouw van de sporthal.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN ‘SPORTBAR PUYENBROECK’ 
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WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein Puyenbroeck is een brasserie.
Deze brasserie heet ‘De Laatste Afslag’. 
Deze brasserie is te vinden in het gebouw van de golf.
Ik kan binnen in de brasserie zitten om iets te eten en drinken.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN ‘DE LAATSTE AFSLAG’ 
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Ik kan ook buiten op het terras zitten om iets te eten of te drinken.



WAAR KAN IK ETEN?

In Provinciaal Domein Puyenbroeck zijn verschillende 
restaurants en brasseries.
Ik zal niets eten of drinken in deze restaurants.
Dat is oké.
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IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE RESTAURANTS



WAAR KAN IK ETEN?

Ik kan picknicken in Provinciaal Domein Puyenbroeck. 
Ik kan picknicken op de picknickbanken.

IK ZAL PICKNICKEN IN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
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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
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Mijn bezoek aan Provinciaal Domein Puyenbroeck is gedaan. 
Er zijn 2 grote uitgangen uit Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Ik kan naar buiten gaan via de uitgang aan het bezoekerscentrum.
Ik volg de pijlen met uitgang naar parking 1.

Ik kan naar buiten gaan via de uitgang aan de sporthal.
Ik ga door de poort naar parking 2.



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. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer …………… 
(busnummer). 
Het is ongeveer ……...… minuten wandelen.  

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ………… minuten. 

Ik stap af aan het station van 

…………………………………………………………………………………

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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



DE TERUGWEG

IK GA MET DE AUTO
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Ik stap van Provinciaal Domein Puyenbroeck naar de parking waar 
onze auto geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit). 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS
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Ik stap van Provinciaal Domein Puyenbroeck naar de bushalte van 

de bus met nummer .................................. 

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



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is 
oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een 

fijne dag van. 
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