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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 het Abdijmuseum Ten Duinen te gaan. In samenwerking met het Abdijmuseum 

stelde	Toerisme	voor	Autisme	een	stappenplan	op	om	deze	activiteit	voor	te	bereiden.	Hieronder	lees	je	hoe	je	dit	

stappenplan	kan	gebruiken.	Het	stappenplan	bevat	veel	informatie.	Je	kiest	hieruit	de	

informatie	die	voor	jouw	bezoek	belangrijk	is.	In	het	stappenplan	staat	meer	informatie	over	op	welke	manier	je	

naar	de	plaats	kan	gaan,	welke	activiteiten	je	ter	plaatse	kan	doen,	welke	afspraken	er	zijn	en	zoveel	meer.	

Hoe maak ik mijn persoonlijke bundel?

- Ik kies de pagina’s die voor mij belangrijk zijn en druk deze af. Ik kan de paginanummers best noteren op een blad 

papier.	Zo	mis	ik	niets	tijdens	het	afdrukken.

- Sommige zinnen in het stappenplan moet ik zelf aanvullen. In het begin van het stappenplan vul ik op de 

stippellijn	in	op	welke	dag	ik	op	uitstap	ga	en	wie	meegaat.	Ik	zie	ook	2	klokken.	Ik	lees	wat	er	onder	staat	en	teken	

dat uur op de klok. Daarna vul ik het stappenplan verder aan.

- Het ‘Afsprakendocument’ omvat verschillende afspraken. Afspraken die voor mij of mijn kind niet van toepassing 

zijn kan ik eventueel verwijderen uit het Word-document voor het afdrukken.

- Ik heb het stappenplan en afsprakendocument afgedrukt. Ik kan deze best bewaren in een mapje. Zo zullen de 

pagina’s niet door elkaar geraken.

Nu	kan	ik	echt	beginnen	met	mijn	daguitstap	voor	te	bereiden.	Ik	kies	een	rustig	moment	uit,	zodat	ik	niet	gehaast	

ben om het stappenplan door te nemen. Ik neem het stappenplan ten laatste de avond voor ik vertrek door. Dit 

doe	ik	minstens	1	keer.	Als	ik	dit	zelf	wil,	kan	ik	het	stappenplan	al	eerder	doornemen.	Ik	kan	het	stappenplan	ook	

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

kinderen, dan neem ik dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben ik zeker dat het kind alles 

correct interpreteert en kan hij/zij vragen stellen bij onduidelijkheden. Als ik wil, kan ik dit stappenplan gerust 

meenemen	tijdens	mijn	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	het	Abdijmuseum	Ten	Duinen	

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 Domein Ten Duinen. Veel mensen vinden een bezoek aan Domein Ten Duinen leuk. Deze 

bundel	legt	me	uit	wat	ik	allemaal	zal	doen	en	zien	tijdens	mijn	bezoek.	Ik	bekijk	deze	bundel	goed	op	voorhand.	

Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

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

Domein Ten Duinen.

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

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

om …….………… (uur). 

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

Koksijde is gelegen in het 

westen van de provincie 

West-Vlaanderen. 

Koksijde wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

LOCATIE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
WAT KAN IK DOEN IN DOMEIN TEN DUINEN?

Domein	Ten	Duinen	bestaat	uit	verschillende	locaties	die	ik	kan	bezoeken.	
Deze	locaties	liggen	allemaal	dicht	bij	elkaar.	
Een bezoek aan Domein Ten Duinen kan bestaan uit 3 delen.
In dit stappenplan worden alle mogelijkheden overlopen.

Ik kan ervoor kiezen om alle delen te doen of om slechts enkele delen te 
bezoeken. 
Ik lees de delen van het stappenplan die ik zal bezoeken.

Ik duid hieronder aan welke delen ik zal bezoeken. 
Het kan zijn dat ik alle delen bezoek. 
Het kan zijn dat ik niet alle delen bezoek. Dat is oké.

o Ik breng een bezoek aan het Abdijmuseum. Dit is een vaste tentoonstelling. Ik zal er iets leren over het 
boeiende	leven	van	de	monniken.	Op	sommige	momenten	kan	ik	hier	ook	een	tijdelijke	tentoonstelling	bezoeken.
o Ik breng een bezoek aan de Abdijsite. Op deze Abdijsite kan ik de restanten van de oude abdij zien. Er is ook een 
tuin op deze Abdijsite. 
o Ik breng een bezoek aan de Zuid-Abdijmolen. Dit is een staakmolen die ik kan beklimmen onder begeleiding van 
de molenaar.

Ik kan kiezen in welke volgorde ik de delen bezoek. 
Dit is de volgorde waarin ik de verschillende delen bezoek:

1....................................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................................

3....................................................................................................................................................................................

Er	zijn	ook	specifieke	bezoeken	mogelijk	in	Domein	Ten	Duinen	zoals	rondleiding	met	gids	of	
VR-beleving.
Hierover	kan	ik	meer	lezen	vanaf	pagina	50.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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Een bezoek aan de Abdijsite is buiten.
Als het slecht weer is, doe ik best een regenjas 
en	goede	stapschoenen	aan	tijdens	mijn	bezoek	
aan de Abdijsite. 

Op	sommige	locaties	in	Domein	Ten	Duinen	hoor	ik	muziek,	stemmen...
Als ik hier niet goed tegen kan, breng ik een koptelefoon mee.
 

VOORBEREIDING

Honden zijn welkom op de Abdijsite.
Honden moeten wel aan de leiband blijven.
Honden zijn niet toegelaten in het Abdijmuseum en de Zuid-Abdijmolen.

WAT KAN IK DOEN IN DOMEIN TEN DUINEN?



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar Domein Ten Duinen 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.

Ik reserveer mijn bezoek op voorhand via de website van Domein Ten Duinen. 
Dat kan via deze link: www.tenduinen.be
Ik volg de stappen op de website.

Ik	reserveer	mijn	ticket	op	een	dag	en	uur	naar	keuze.
Ik	ontvang	een	bevestigingsmail.	
Ik print deze mail uit of neem deze mail mee via mijn smartphone.
Ik neem deze mail mee naar Domein Ten Duinen. 

In alle binnenruimtes (Abdijmuseum en 
Zuid-Abdijmolen) moet ik een mondmasker dragen als 
ik	ouder	ben	dan	12	jaar.

Aan	de	ingang	staat	ontsmettende	handgel.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

Aan de ingang van het Abdijmuseum en de Zuid-Abdijmolen moet 
ik wachten in de rij om naar binnen te gaan.
Ik	ga	op	de	volgende	stip	gaan	staan.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

In en rond het domein van Domein Ten 
Duinen	volg	ik	de	verplichte	wandelrichting.
Ik	kan	deze	richting	volgen	door	de	pijlen	op	
de grond te volgen.

Omwille	van	de	coronamaatregelen	wordt	gevraagd	om	de	lift	zo	
weinig mogelijk te gebruiken om van de eerste naar de tweede 
verdieping.
Als	het	echt	nodig	is,	mag	ik	deze	lift	wel	gebruiken	om	naar	boven	
te gaan. 

Sommige banken en voorwerpen zijn beplakt met geel-zwarte 
linten.
Dat	wil	zeggen	dat	ik	niet	mag	zitten	op	deze	banken	of	dat	ik	deze	
voorwerpen niet mag aanraken. 



HOE GA IK NAAR DOMEIN TEN DUINEN?

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE LOCATIES

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS/KUSTTRAM

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS/KUSTTRAM

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR DOMEIN TEN DUINEN?

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE LOCATIES

De	verschillende	activiteiten	van	Domein	Ten	Duinen	zijn	verspreid	over	3	locaties.
Deze	locaties	kan	ik	hierboven	op	de	plattegrond	bekijken.

De ingang van het Abdijmuseum en de Abdijsite liggen vlak bij elkaar.
De	Zuid-Abdijmolen	ligt	op	5	minuten	wandelen	van	het	Abdijmuseum	en	de	Abdijsite.

Opmerking:	Bij	hevige	wind	vanaf	6	beaufort	is	de	Abdijsite	gesloten.	Op	de	Abdijsite	staan	hoge	bomen	die	veel	
wind kunnen vangen. Het museum wil zo vermijden dat er takken zouden vallen op wandelaars. Het museum en 
de molen zijn wel steeds open bij hevige wind. 
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HOE GA IK NAAR DOMEIN TEN DUINEN?

Ik ga met de trein naar Domein Ten Duinen. 

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	Koksijde	of	De	Panne.	

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS OF DE KUSTTRAM

Ik	ga	met	de	bus	of	kusttram	van	het	station	naar	het	museum.	

Ik	vertrek	van	station	Koksijde	met	de	kusttram.
Ik	stap	uit	aan	Halte	Ster	der	Zee.	Dan	moet	ik	nog	ongeveer	750	
meter wandelen tot aan het museum.

Ik	vertrek	van	station	De	Panne	met	bus	69.	
Ik stap af aan de halte Zeepanne of A. Bliecklaan.

Als ik van de bus of tram stap, moet ik ongeveer ………… minuten 
stappen	tot	de	ingang	van	de	locatie	waar	ik	wil	starten	met	mijn	
bezoek. 
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IK GA MET DE AUTO
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Ik ga met de auto naar Domein Ten Duinen.
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 
Er zijn 2 plaatsen waar ik mijn auto kan parkeren.
Ik kan mijn auto parkeren langs de straat bij het Abdijmuseum 
en de Abdijsite.
Ik kan mijn auto parkeren langs de straat bij de Zuid-Abdijmolen.
Ik zal mijn auto parkeren bij

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

Ik zal mijn auto parkeren bij de Zuid-Abdijmolen.
Ik zoek een parkeerplaats in de straten rondom de 
Zuid-Abdijmolen.

Ik zal mijn auto parkeren bij het Abdijmuseum.
Ik zoek een parkeerplaats in de straten rondom het museum.

De auto is geparkeerd.
Ik wandel van de parking naar de ingang van het Abdijmuseum/
de Zuid-Abdijmolen (Schrap wat niet past).

HOE GA IK NAAR DOMEIN TEN DUINEN?



HOE GA IK NAAR DOMEIN TEN DUINEN?

IK GA MET DE BUS OF DE KUSTTRAM
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Ik	ga	met	de	bus	of	kusttram	naar	Domein Ten Duinen. 

Ik	wandel	naar	de	halte	van	de	kusttram	of	naar	de	bushalte	van	

bus	69.	

Ik	stap	op	de	bus	of	kusttram.

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Als	ik	van	de	bus	of	kusttram	stap,	moet	ik	ongeveer	…………	
minuten	stappen	tot	de	ingang	van	de	locatie	waar	ik	wil	starten	
met mijn bezoek. 



IK GA MET DE FIETS
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Ik	ga	met	de	fiets	naar	Domein Ten Duinen.
Er	zijn	verschillende	plaatsen	waar	ik	mijn	fiets	kan	zetten.
Ik	kan	mijn	fiets	zetten	aan	het	Abdijmuseum	en	de	Abdijsite.
Ik	kan	mijn	fiets	zetten	aan	de	Zuid-Abdijmolen.

Ik	zal	mijn	fiets	zetten	aan

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

Als	 ik	mijn	fiets	 zet	aan	het	Abdijmuseum	en	de	Abdijsite	 zet,	
plaats	ik	mijn	fiets	in	de	fietsenstalling.
Ik	sluit	mijn	fiets.	

Ik	kan	mijn	fiets	ook	in	de	fietsenstalling	aan	de	Zuid-Abdijmolen	
zetten.	
Ik	sluit	mijn	fiets.	

HOE GA IK NAAR DOMEIN TEN DUINEN?



IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar Domein Ten Duinen.

HOE GA IK NAAR DOMEIN TEN DUINEN?



IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

ALGEMENE AANKOMST 

IK	KOM	AAN	BIJ	HET	ABDIJMUSEUM	EN	DE	ABDIJSITE

IK	KOM	AAN	BIJ	DE	ZUID-ABDIJMOLEN
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IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

Ik kom aan bij Domein Ten Duinen.
Mijn bezoek kan op verschillende plaatsen beginnen.
Op	de	volgende	pagina’s	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	mijn	
aankomst	op	deze	locaties.
Vanaf	pagina	24	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	het	bezoek	aan	
de	locaties	zelf.	
Mijn bezoek kan beginnen bij het Abdijmuseum en de Abdijsite.
Ik	lees	hierover	meer	op	pagina	18.

ALGEMENE AANKOMST

Mijn bezoek kan beginnen bij de Zuid-Abdijmolen.
Ik	lees	hierover	meer	op	pagina	21.
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IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

Ik kom aan bij het Abdijmuseum.
Ik kan de ingang herkennen aan de rode monnik die net voor het 
ronde gebouw in glas staat. 

Ik kan via deze ingang naar het Abdijmuseum en de Abdijsite gaan.

IK KOM AAN BIJ HET ABDIJMUSEUM EN DE ABDIJSITE

Ik volg het pad naar het glazen gebouw.
Ik stap langs de rechterkant van het hek.

Ik ben aan de glazen schuifdeur.
Ik ga door de 2 glazen schuifdeuren naar binnen.
De	deur	gaat	automatisch	open	als	ik	ervoor	sta.

Ik ben binnen.
Aan mijn rechterkant is de balie.
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IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

Soms kan het zijn dat er andere mensen aan het aanschuiven zijn 
aan de balie.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 
Als er niemand aan het aanschuiven is, mag ik meteen naar de 
balie gaan.

Ik ga naar de balie.
Ik toon de e-mail die ik gekregen heb.
Ik kan deze e-mail uitprinten of op mijn smartphone tonen.
De	medewerker	zal	mijn	ticket	controleren.
Mijn	ticket	is	in	orde.	

De medewerker legt de afspraken voor het bezoek uit.
Ik doe mijn best om goed te luisteren.
Als ik iets niet goed begrijp, kan ik meer uitleg vragen.

19

IK KOM AAN BIJ HET ABDIJMUSEUM EN DE ABDIJSITE

Ik ga verder.
Als ik naar het Abdijmuseum ga, volg ik de kassa.
Aan de rechterkant van de kassa is een glazen deur.
Boven deze deur staat ‘MUSEUM’. 
Ik ga via deze deur verder naar het museum.



IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

Als ik naar de Abdijsite ga, ga ik naar de andere kant van het 
bezoekerscentrum.
Daar is een glazen deur.
Boven deze deur staat ‘RUINES - EXIT’. 
Ik ga via deze deur verder naar de Abdijsite.
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IK KOM AAN BIJ HET ABDIJMUSEUM EN DE ABDIJSITE

Links van de kassa zijn een kapstok en enkele houten kisten.
Ik	kan	mijn	jas,	paraplu,	rugzak	of	fietshelm	hier	achterlaten	
tijdens	mijn	bezoek	aan	het	museum	als	ik	dat	wil.
Op het einde van mijn bezoek kan ik mijn spullen hier terug komen 
halen. 



IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

Ik kom aan bij de Zuid-Abdijmolen.

IK KOM AAN BIJ DE ZUID-ABDIJMOLEN

Ik volg het stenen pad naar de molen.

Op het einde van het pad kom ik aan bij de molen. 

Daar is een hek. 
Ik stap naar de rechterkant van het hek.

21



IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

Daar is een poort in het hek.
Via deze poort kan ik naar de molen gaan. 

Soms kan het zijn dat er andere mensen aan het aanschuiven zijn 
aan de molen.
Ik	wacht	op	de	volgende	stip.

Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

22

De molenaar zal zeggen wanneer ik naar boven mag gaan. 

IK KOM AAN BIJ DE ZUID-ABDIJMOLEN



Het is mijn beurt.
Ik ga door de poort.
Ik ga naar de trap.

Ik ga met de trap naar boven. 

De trap is steil.
Ik hou de leuning van de trap goed vast.
Zo zal ik niet vallen.

Als het regent, dan kan het zijn dat de trap gladdig is.
Ik	doe	mijn	best	om	voorzichtig	naar	boven	te	gaan.	

IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN

IK KOM AAN BIJ DE ZUID-ABDIJMOLEN
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Ik ben bovenaan de molen.
Dit is Patrick.
Patrick is de molenaar.
Ik toon de e-mail die ik gekregen heb aan Patrick.
Ik kan deze e-mail uitprinten of op mijn smartphone tonen.
Patrick	zal	mijn	ticket	controleren.
Mijn	ticket	is	in	orde.	
Mijn bezoek aan de molen begint. 



IK KOM AAN BIJ DOMEIN TEN DUINEN
IK	BEZOEK	HET	HET	ABDIJMUSEUM	TEN	DUINEN

IK	BEZOEK	DE	ABDIJSITE 

IK	BEZOEK	DE	ZUID-ABDIJMOLEN 

24



MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
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Ik breng een bezoek aan het 
Abdijmuseum Ten Duinen.
In dit museum is er veel te zien. 
Ik kan bijleren over het leven in de 
abdij.

Een	bezoek	aan	het	Abdijmuseum	duurt	ongeveer	1	uur.	
Het kan zijn dat mijn bezoek langer duurt als ik het zeer leuk vind. 
Het kan ook zijn dat mijn bezoek minder lang duurt als ik het 
minder leuk vind. 

In het bezoekerscentrum ga ik door de glazen schuifdeur aan de 
rechterkant van de kassa.
Boven deze deur staat ‘MUSEUM’.



Ik ga door de poortjes.
Ik	moet	geen	ticket	scannen	aan	de	poortjes.	

Ik ben in de tentoonstellingsruimte. 

In het museum volg ik een vaste route.
Ik kan deze route volgen door de pijlen in het museum te volgen.

Vanaf	pagina	30	kan	ik	meer	lezen	over	de	route	in	het	museum.

26

Ik wandel door een gang met veel licht.
Op het einde van de gang ga ik door een glazen schuifdeur.
Ik ga van een ruimte met veel licht naar een ruimte met minder 
licht. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



In het museum kan ik veel te weten komen over het leven in de 
abdij. 
Ik	kan	deze	informatie	lezen	op	de	borden	of	op	de	muren.	

Ik kan ook vragen aan een begeleider om de tekst voor te lezen.

Op sommige plaatsen in het museum kan ik QR-codes vinden.

Ik kan deze codes scannen met de QR-scanner van mijn gsm. 

27

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



Dan verschijnt een website op mijn gsm.
Op	deze	website	kan	ik	meer	informatie	over	het	voorwerp	lezen	
op mijn gsm.

Op sommige plaatsen in het museum staan schermen. 
Dit zijn touchscreens.
Ik mag deze schermen dus aanraken. 

Sommige banken in het museum zijn afgedekt door de 
Coronamaatregelen.
Dat	wil	zeggen	dat	ik	niet	op	deze	bank	mag	gaan	zitten.
Dat is oké. 

Sommige voorwerpen in het museum zijn afgedekt door de 
Coronamaatregelen.
Dat wil zeggen dat ik het voorwerp niet mag aanraken.
Dat is oké.

28

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



In het museum zijn 3 verdiepingen.
Mijn bezoek start op de benedenverdieping.
Dan ga ik naar de eerste verdieping.
Dan ga ik naar de tweede verdieping.
Dan ga ik terug naar de eerste verdieping waar ik het tweede deel 
van deze verdieping bezoek.
Dan ga ik naar de benedenverdieping waar ik de laatste zaal 
bezoek.

Mijn bezoek begint in de eerste kamer op de benedenverdieping.
In	deze	kamer	hoor	ik	rustige	muziek	spelen.

29

Ik ga verder door het gordijn aan de rechterkant van de kamer.

In de volgende kamer kan ik een grote kaart zien op de muur. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



Via het touchscreen voor de kaart kan ik kiezen welke abdijen ik 
op de kaart wil laten oplichten. 

Ik ga verder in de tentoontstellingsruimte.

30

In	deze	tentoonstellingsruimte	is	een	deur	naar	een	filmzaal.
Omwille	van	de	Coronamaatregelen	is	deze	filmzaal	tijdelijk	niet	
in gebruik.
Dat is oké. 

Ik ga verder.
Op het einde van de zaal ga ik van een ruimte met weinig licht 
naar een ruimte met veel licht.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



Ik ga met de trap naar boven. 

Ik ben op de eerste verdieping.
Ik ga door de opening naar binnen in de tentoonstellingsruimte. 
Ik ga van een kamer met veel licht naar een kamer met weinig 
licht. 

31

Dit is de eerste ruimte. 

Ik ga verder naar de volgende ruimte.
Ik volg de pijlen.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



Dit is de volgende ruimte.

32

In deze ruimte staan verschillende poppen.

In het midden van de ruimte staat een touchscreen.
Ik kan op het touchscreen klikken op het gezicht van een van de 
poppen. De poppen op het scherm staan niet in dezelfde volgorde 
als in de zaal. Dan hoor ik een stem die in het dialect praat.
De stem vertelt het verhaal van de pop die ik heb aangeklikt.

Zodra iemand het scherm aanraakt, wordt het donker in de kamer. 
De pop waarover het verhaal gaat wordt belicht.

Ik ga verder naar de volgende ruimte.
Daar zit ook een pop.
Deze pop spreekt niet.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
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In de laatste ruimte op de eerste verdieping kunnen kinderen 
enkele opdrachten doen. 

Ik ga naar de tweede verdieping.
Om van de eerste naar de tweede verdieping te gaan gebruik ik 
de	lift.	

Ik ben op de tweede verdieping. 
Hier is het vervolg van de tentoonstelling. 

Op de tweede verdieping is een toilet.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
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Op	de	tweede	verdieping	is	een	plaats	met	tweerichtingsverkeer.
Als ik mensen wil kruisen, kijk ik aan welke kant ik sta.
Als ik aan de kant met de scherpe punten sta, wil dat zeggen dat ik 
de mensen aan de andere kant moet voorlaten.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Op de tweede verdieping is een donkere kamer. 

In deze kamer staat een tafel met een abdij uit lego gemaakt. 

Bij deze legoabdij zijn knoppen.
Bij deze knoppen staan kaartjes.
Deze kaarten verwijzen naar ruimtes in de abdij.
Ik kan met mijn touchscreenpen op de knoppen drukken als ik dat 
wil.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
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Als ik op een knop druk, gaat het licht in een kamer van de 
legoabdij aan. 

Mijn bezoek aan de tweede verdieping is gedaan. 
Ik ga met de trap naar de eerste verdieping.
Daar kan ik het tweede deel van de eerste verdieping bezoeken. 

In dit deel staat een tafel met 3 poppen van paters.
Deze paters praten niet. 
Ik kan naar de paters kijken.
Op de tafel kan ik zien wat de paters aten in de abdij.

In deze kamers is een glazen vloer.
Ik mag over deze glazen vloer stappen.
Deze vloer is stevig.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
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In de laatste zaal van dit deel is een pilaar met een naakte vrouw.

Op deze pilaar staan 4 drukknoppen.
Ik kan op een knop drukken.
Ik druk op de knop waarop ‘N’ staat.
Dan hoor ik het verhaal van de vrouw in het Nederlands. 

Ik ben klaar op deze verdieping.
Ik ga door de opening naar buiten.
Ik ga van een ruimte met weinig licht naar een ruimte met veel 
licht. 

Ik ga met de trap naar de benedenverdieping.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



Op	de	benedenverdieping	kan	ik	nog	1	zaal	bezoeken.
Dit is de laatste zaal in het Abdijmuseum. 

3737

In sommige delen van het museum hoor ik muziek of stemmen.
Op de benedenverdieping hoor ik muziek spelen.
Op	verdieping	1	en	verdieping	2	kan	ik	stemmen	horen	bij	de	
kamers waar poppen van paters staan.
Ik	hoor	enkel	stemmen	als	iemand	op	de	knop	heeft	geduwd.

Soms	kan	het	zijn	dat	de	interactieve	delen		in	het	museum	kapot	
zijn.
Dat is oké. 
Als ik een volgende keer terugkom naar het museum, kan het zijn 
dat	interactieve	delen	wel	werken.

Mijn bezoek aan het Abdijmuseum is gedaan.
Ik volg het pad naar de uitgang. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN
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Ik wandel over de glazen vloer.
Dat is oké.
Deze vloer is zeer stevig. 

3838

Als ik door de glazen vloer kijk, kan ik restanten zien van de oude 
abdij. 

Ik wandel door de lange gang naar het bezoekerscentrum.
Ik wandel door een gang met veel licht. 

Ik wandel rechtdoor naar de uitgang van het domein.
Ik kan hier even stoppen aan het toilet of de souvenirwinkel. 
Hierover	kan	ik	meer	lezen	vanaf	pagina	59.

Als	ik	mijn	jas,	paraplu,	rugzak	of	fietshelm	aan	de	kapstok	of	
houten bakken heb achtergelaten bij het begin van mijn bezoek, 
kan ik ze nu terug meenemen. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
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Ik ga door de glazen schuifdeur naar buiten.
Via deze uitgang kan ik naar de Abdijsite gaan of naar de uitgang 
van het domein.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN



IK BEZOEK DE ABDIJSITE
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Ik bezoek de Abdijsite. 

Een bezoek aan de Abdijsite duurt ongeveer een halfuur.
Het kan zijn dat mijn bezoek langer duurt als ik het zeer leuk vind. 
Het kan ook zijn dat mijn bezoek minder lang duurt als ik het min-
der leuk vind. 

Ik ga via het pad naar de Abdijsite.

In het bezoekerscentrum ga ik via de schuifdeur aan de linkerkant 
van de ingang. 
Bovenaan deze deur staat ‘RUÏNES - EXIT’.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN



IK BEZOEK DE ABDIJSITE
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Op het einde van het pad is een poort.
Ik stap door de poort. 

Ik ben in de Abdijsite.
Hier kan ik restanten zien van de 
oude abdij.

Ik wandel niet op de ruïnemuren. 
De muren zijn oud, kwetsbaar en soms ook niet veilig om op te 
stappen. 
Ik wandel op de aarde, het gras of het pad tussen de ruïnes.

Aan	het	begin	van	de	Abdijsite	is	een	plattegrond	van	de	Abdijsite.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN



IK BEZOEK DE ABDIJSITE
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Op de Abdijsite staan infoblokken.
Op deze infoblokken staat meer 
informatie	over	de	abdij.	
Ik	 kan	 deze	 informatie	 lezen	 als	 ik	
dat wil.
Ik kan ook vragen aan mijn 
begeleider	om	deze	informatie	te	
lezen. 

Op de Abdijsite staan infoborden waarop staat ‘SCAN QR-CODE’. 
Ik kan met de QR-scanner de code scannen.
Dan kan ik op mijn gsm een VR-beleving doen. 
Deze VR-beleving kan ik ook vinden via deze link:
https://www.tenduinen.be/vr/
Deze VR-beleving is anders dan deze waarbij ik op een stoel moet 
gaan	zitten	en	een	VR-bril	moet	opzetten.

Op de abdijsite kan ik enkele volksspellen spelen.
Deze heten ‘kegelspel, beugelspel en bolspel’.

Het materiaal dat ik nodig heb voor deze volksspellen zit in de kast 
naast de banen.
Na het spelen van het spel plaats ik het materiaal terug in de kast.

Op het bord ernaast kan ik lezen hoe ik het spel kan spelen.

De medewerkers van het onthaal doen de deuren van deze kast 
open zodra het museum opengaat.
Wanneer het museum sluit zullen medewerkers van het museum 
de kast opnieuw sluiten.  

Soms kan het zijn dat de kasten gesloten zijn.
Dat is oké.
Dan kan ik het spel een andere keer spelen.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN



IK BEZOEK DE ABDIJSITE
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Op de Abdijsite zijn enkele zitbanken.
Ik	kan	op	deze	banken	gaan	zitten	om	even	uit	te	rusten	als	ik	dat	
wil.

Op de Abdijsite staan enkele vuilbakken.
Ik doe mijn afval in deze vuilbakken.

Op de Abdijsite staan enkele prieeltjes.
Ik kan schuilen onder deze prieeltjes als het regent. 

Op de Abdijsite is een verhard schelpenpad voor bezoekers die 
niet goed te been zijn of een kinderwagen bij hebben. 
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IK BEZOEK DE ABDIJSITE
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Mijn bezoek aan de Abdijsite is gedaan.
Ik keer terug naar het bezoekerscentrum.

Als ik aankom bij het bezoekerscentrum ga ik naar rechts. 

Daar volg ik het pad naar de uitgang van het domein. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN
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IK BEZOEK DE ZUID-ABDIJMOLEN

Ik bezoek de Zuid-Abdijmolen.
Ik kan de molen aan de buitenkant en binnenkant 
bezoeken. 
In de molen kan ik meer te weten komen over het 
draaien van de molen, hoe het graan gemalen wordt 
tot meel en zoveel meer.

Een bezoek aan de molen duurt ongeveer een halfuur. 
Het kan zijn dat mijn bezoek langer duurt als ik het zeer leuk vind. 
Het kan ook zijn dat mijn bezoek minder lang duurt als ik het 
minder leuk vind. 

Rechts	van	de	ingang	hangt	een	fles	met	ontsmettingsvloeistof.
Hier	kan	ik	mijn	handen	ontsmetten.	

Ik ben boven in de molen.

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN
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Dit is Patrick.
Hij is de molenaar. 

IK BEZOEK DE ZUID-ABDIJMOLEN

Ik betaal aan Patrick voor mijn bezoek aan de molen als ik geen 
online	ticket	heb	gekocht.
Ik kan enkel cash betalen.
Ik doe mijn best om zo gepast mogelijk te betalen. 
Volwassenen betalen € 2.
Minderjarigen	betalen	€	1.

Als	ik	wel	een	online	ticket	heb	gekocht,	heb	ik	online	al	betaald.

De	molenaar	geeft	me	uitleg	over	de	molen.
Hij zal me meer vertellen over de geschiedenis van de molen, hoe 
de molen werkt en waarvoor deze gebruikt wordt.
Als	ik	vragen	heb,	mag	ik	deze	altijd	stellen	aan	de	molenaar.	

Tijdens en na de uitleg van de molenaar mag ik 
rondstappen in de molen.
De molen bestaat uit 2 verdiepingen. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN



Ik kan naar de tweede verdieping gaan met een steile trap.

Als ik naar beneden ga met de trap, ga ik best achterwaarts.
Zo	ben	ik	iets	voorzichtiger	en	zal	ik	niet	vallen.

IK BEZOEK DE ZUID-ABDIJMOLEN
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Ik hou het touw goed vast als ik naar boven ga.

Ik doe mijn best om niets aan te raken in de molen.
Dan ben ik zeker dat ik niets verkeerd doe.
De	molen	is	namelijk	aan	het	werken	tijdens	mijn	bezoek.	

Vanuit de molen kan ik door de doorkijkgaten naar buiten kijken.
Dan heb ik een mooi zicht op de omgeving. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN



In de molen is een kelderverdieping.
Hier mag ik niet naartoe gaan.
Dat is enkel voor de molenaar. 

IK BEZOEK DE ZUID-ABDIJMOLEN
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Als ik in de molen sta, voel ik de molen bewegen op de wind.
Hoe meer wind er is, hoe meer de molen zal bewegen.
Dat is oké.
De molen is heel sterk. 

Aan de muur van de molen hangt een grote QR-code. 
Ik kan deze QR-code scannen met de QR-scanner op mijn gsm.
Dan krijg ik een website te zien op mijn gsm. 
Daarop	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	de	molen.	

Mijn bezoek aan de molen is gedaan.
Aan de uitgang van de molen ligt een gastenboek.
Als ik dat wil, kan ik hierin schrijven wat ik vond van mijn bezoek.
Als	ik	dat	liever	niet	doe,	dan	hoeft	dat	niet.	

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN



Ik ga met dezelfde trap naar beneden.
Ik hou de leuning goed vast.
Ik ga best achterwaarts van de trap naar beneden.
Zo	ben	ik	iets	voorzichtiger	en	zal	ik	niet	vallen.

IK BEZOEK DE ZUID-ABDIJMOLEN
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Ik verlaat het domein rondom de molen via de poort. 

Ik wandel via het pad terug naar de uitgang van het domein. 

MIJN BEZOEK AAN DOMEIN TEN DUINEN



SPECIFIEKE BEZOEKEN
ALGEMENE INFORMATIE

IK	BEZOEK	HET	ABDIJMUSEUM	TEN	DUINEN	MET	GIDS

IK	VOLG	DE	VR-BELEVING:	TEN	DUINEN@1490
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SPECIFIEKE BEZOEKEN

ALGEMENE INFORMATIE

51

Het	Abdijmuseum	Ten	Duinen	organiseert	regelmatig	activiteiten.
Dit kunnen abdijavonden, smarthponewandelingen, 
thematentoonstellingen en zoveel meer zijn.
Via	deze	link	kan	ik	zien	welke	activiteiten	er	binnenkort
georganiseerd worden:
www.tenduinen.be/nl/wat-er-te-zien-en-te-doen

In het Abdijmuseum kan ik een rondleiding volgen met een gids.
Ik	kan	hierover	meer	lezen	vanaf	pagina	51.

In het Abdijmuseum kan ik een Virtual Reality Beleving volgen.
Deze	heet	Ten	Duinen@1490.
Ik	kan	hierover	meer	lezen	vanaf	pagina	54.

In	het	Abdijmuseum	zijn	ook	activiteiten	voor	gezinnen	met	
kinderen.
Ik	kan	meer	lezen	over	deze	activiteiten	via	deze	link:
www.tenduinen.be/nl/vast-aanbod-voor-gezinnen



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN MET GIDS

52

Ik breng een bezoek aan het het Abdijmuseum Ten Duinen. 
Ik zal een rondleiding met gids volgen in het museum.
Ik meld me aan bij de medewerker aan het onthaal.
Ik zeg dat ik een rondleiding met gids gereserveerd had. 
Ik wacht tot de gids tot bij ons komt.

Het kan zijn dat er nog andere mensen meegaan met de gids. 
Dat is mijn groep. 
Ik	zorg	altijd	dat	ik	bij	de	groep	blijf.

Mijn rondleiding kan beginnen.

Er zijn verschillende rondleidingen in het museum.
Er zijn rondleidingen waarbij de gids boeiende verhalen zal 
vertellen.
Er zijn rondleidingen waarbij ik zelf dingen zal kunnen doen.
Mijn begeleider of de gids zal uitleggen hoe mijn rondleiding er zal 
uitzien. 

Ik kan de gids herkennen aan de badge die hij/zij rond zijn nek 
draagt.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK BEZOEK HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN MET GIDS
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De	gids	geeft	uitleg	tijdens	de	rondleiding	en	de	activiteiten.
Ik	doe	mijn	best	om	flink	te	luisteren.	
Als ik een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan de gids.

Een	rondleiding	met	gids	duurt	ongeveer	1,5	uur.	
Dat	is	ongeveer	zo	lang	als	een	film.

In het Abdijmuseum mag ik sommige voorwerpen aanraken.
De	gids	zal	me	altijd	zeggen	wat	ik	wel	mag	aanraken.
Ik let goed op.
Ik doe mijn best om de andere voorwerpen in het museum niet 
aan te raken.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK VOLG DE VR-BELEVING: TEN DUINEN@1490
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Ik breng een bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen.
Tijdens mijn bezoek zal ik een VR-beleving volgen. 
Ik	kan	mijn	ticket	reserveren	voor	deze	beleving	via	deze	link:
www.webshopticketsmuseakoksijde.recreatex.be/Exhibitions/Register

Ik	ga	naar	beneden	via	de	trap	of	lift	in	het	bezoekerscentrum.	

Aan mijn rechterkant is een deur.
Dit is de ingang van de Virtual Reality zaal.
Ik ga naar binnen in deze zaal. 

Ik ga naar de kassa in het bezoekerscentrum.
Ik	toon	mijn	ticket	voor	de	VR-beleving.
De medewerker aan de kassa zal me meer uitleg geven over deze 
beleving. 



SPECIFIEKE BEZOEKEN
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In deze zaal staat een medewerker van het museum.
Deze medewerker legt uit hoe alles werkt. 
Ik doe mijn best om goed te luisteren.

Ik	ga	zitten	op	een	stoel.

IK VOLG DE VR-BELEVING: TEN DUINEN@1490

Voor me is een scherm.
Op	dit	scherm	kan	ik	instructies	lezen.

Op	het	scherm	staat	dat	ik	mijn	VR-bril	mag	opzetten.
Ik zet de bril op mijn hoofd. 

Als ik een bril draag, hoef ik deze niet uit te doen.
De VR-bril past over de meeste brilmonturen.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

56

Achteraan de VR-bril is een draaiknop.
Via deze draaiknop kan ik de bril aanspannen.

Ik klik de oren van de bril naar beneden om de audio goed te 
kunnen horen. 

IK VOLG DE VR-BELEVING: TEN DUINEN@1490

Ik	kan	altijd	hulp	vragen	aan	een	medewerker	als	het	me	niet	goed	
lukt	om	de	bril	op	te	zetten.	

Mijn VR-beleving kan beginnen. 
De	stoel	waarop	ik	zit,	kan	180°	ronddraaien.
Ik kan naar rechts en naar links draaien.
Doe dit zeker! 
Boven je, onder je, achter je,... Overal is er iets te zien!



SPECIFIEKE BEZOEKEN
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Ik kan ook mijn handen bewegen.
Dan bewegen de handen op het scherm mee.
Zo kan ik de opdrachten op het scherm doen zoals een koek 
nemen.

De	VR-beleving	duurt	ongeveer	15	minuten.

IK VOLG DE VR-BELEVING: TEN DUINEN@1490

Ik	zie	de	aftiteling.
Ik	herken	de	aftiteling	aan	de	titel	‘EINDE’.
Dat wil zeggen dat de VR-beleving gedaan is.

Ik doe de bril af.
Ik hang de bril terug aan de haak. 
 



SPECIFIEKE BEZOEKEN
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Ik ga terug naar het bezoekerscentrum.

IK VOLG DE VR-BELEVING: TEN DUINEN@1490



WAAR VIND IK HET TOILET?

In het onthaalgebouw van het Abdijmuseum en de Abdijsite zijn 
toiletten.	

Bij de Zuid-Abdijmolen is geen toilet. 

HET TOILET
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Ik ga met de trap in het midden van de onthaalruimte naar 
verdieping	-1.	

Ik	ben	op	verdieping	-1.
Het	toilet	is	op	verdieping	-1.

Ik ga door de bruine deur naar het mannentoilet of vrouwentoilet.
Ik	ben	bij	de	toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.



WAAR VIND IK HET TOILET?

In	de	toiletten	is	een	handdroger	die	lucht	blaast.
Als ik mijn handen onder deze handdroger plaats, hoor ik een 
blazend geluid.
Omwille van de coronamaatregelen mag ik deze handdroger niet 
gebruiken.
Dat is oké.
Ik gebruik de papieren doeken die ernaast hangen. 

HET TOILET
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Op de tweede verdieping van het Abdijmuseum is een tweede 
toilet.
Hier	kan	ik	ook	naar	het	toilet	gaan	tijdens	mijn	bezoek.	



DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

61



DE SOUVENIRWINKEL

In het Abdijmuseum Ten Duinen is een kleine souvenirwinkel. 
De souvenirwinkel is in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum.
In die winkel mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan .......................... euro is.

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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Ik betaal aan de kassa waarop staat ‘SHOP’.



DE SOUVENIRWINKEL

In het Abdijmuseum Ten Duinen is een kleine souvenirwinkel. 
Ik zal niets kopen in de winkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS/KUSTTRAM 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

Mijn bezoek aan Domein Ten Duinen is gedaan.

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/KUSTTRAM EN DE TREIN

66

Ik	ga	met	de	bus/kusttram	en	trein	naar	mijn	volgende	activiteit.
Om	naar	het	station	van	Koksijde	te	gaan,	ga	ik	naar	de	bushalte	
van	bus	69.	
Deze bushalte heet ‘Halte Zeepanne’ of ‘Halte A. Bliecklaan’.
Om	naar	het	station	van	De	Panne	te	gaan,	ga	ik	naar	de	halte	
kusttram.	
Deze halte heet ‘Halte Ster der Zee’.
Het is ongeveer ........... minuten wandelen. 

Ik	stap	op	de	bus	met	nummer	69	of	de	kusttram.

De rit duurt ongeveer ................ minuten. 

Ik	stap	af	aan	het	station	van	Koksijde	of	De	Panne.

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 Domein Ten Duinen naar de plaats 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 OF DE KUSTTRAM
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Ik stap van Domein Ten Duinen naar de bushalte van de bus met 
nummer	69	of	naar	de	kusttram.	

Ik stap	op	de	bus	of	kusttram.	

Ik	ga	met	de	bus	of	kusttram	naar	

………………………………………………………………..	(activiteit).	

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

69

Ik	ga	naar	de	fietsenstalling.
Ik	ga	naar	mijn	fiets.	
Ik	doe	mijn	fietsslot	open.	

Ik	ga	met	de	fiets	naar	……………………………………………………………….	

(activiteit).	



DE TERUGWEG

IK GA TE VOET

70

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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