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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 de Erfgoedsite Ename te gaan. In samenwerking met de provincie 

Oost-Vlaanderen	stelde	Toerisme	voor	Autisme	een	stappenplan	op	om	deze	activiteit	voor	te	bereiden.	Hieronder	

lees	je	hoe	je	dit	stappenplan	kan	gebruiken.	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	de	provincie	Oost-Vlaanderen	

wensen je alvast veel plezier! Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons dan 

gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar de Erfgoedsite Ename. Veel mensen vinden een bezoek aan de Erfgoedsite Ename 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	

Erfgoedsite Ename.

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

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

om	…….…………	(uur).	

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

Ename is gelegen in het 

zuid-westen van de provincie 

Oost-Vlaanderen. Ename 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 DE ERFGOEDSITE ENAME?

De	Erfgoedsite	Ename	bestaat	uit	verschillende	locaties	die	ik	kan	bezoeken.	
Deze	locaties	liggen	allemaal	dicht	bij	elkaar.	
Een bezoek aan de Erfgoedsite Ename kan bestaan uit 5 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 pam Ename. Dit is een vaste tentoonstelling. Ik zal er iets leren over het boeiende 
verleden van Ename.
o	Ik	breng	een	bezoek	aan	de	Sint-Laurentiuskerk.	Dit	is	een	1000	jaar	oude	kerk	die	ik	kan	bezoeken.	In	de	kerk	
staat	ook	een	interactief	tijdsvenster	waar	ik	interactief	informatie	kan	vragen.
o Ik breng een bezoek aan het Archeopark. In het Archeopark kan ik restanten van een oude abdij zien.
o	Ik	breng	een	bezoek	aan	de	tijdelijke	tentoonstelling,	het	Erfgoeddepot	of	de	gezinsactiviteiten	in	het	
Erfgoedcentrum.
o Ik breng een bezoek aan Bos t’Ename. Hier kan ik wandelen als ik dat wil.

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

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

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

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

4....................................................................................................................................................................................

5....................................................................................................................................................................................

Er	zijn	ook	specifieke	bezoeken	mogelijk	in	Ename	zoals	een	klasbezoek	of	rondleiding	met	gids.	
Hierover kan ik meer lezen vanaf pagina 81.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

WAT KAN IK DOEN IN DE ERFGOEDSITE ENAME?

6

Een bezoek aan het Archeopark en het bos is 
buiten.
Als het slecht weer is, doe ik best een regenjas 
en goede stapschoenen aan bij een bezoek aan 
het Archeopark en het bos.

Op	sommige	locaties	in	de	Erfgoedsite	Ename	hoor	ik	muziek,	filmfragmenten...
Als ik hier niet goed tegen kan, breng ik een koptelefoon mee.
Als ik geen koptelefoon heb, kan ik ook een koptelefoon of oordopjes gebruiken 
van de Erfgoedsite Ename. 
Ik kan een deze krijgen aan de balie van het Erfgoedcentrum.
In	pam	Ename	kan	ik	luisteren	naar	meer	informatie	over	de	tentoonstelling	via	
de ErfgoedApp.
Hiervoor breng ik zelf een smartphone en een koptelefoon of oordopjes mee. 

VOORBEREIDING

Honden zijn welkom in het Archeopark en het bos.
Honden moeten wel aan de leiband blijven op deze plaatsen.
Honden zijn niet toegelaten in de kerk, pam Ename en het Erfgoedcentrum.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar de Erfgoedsite Ename 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 de Erfgoedsite Ename. 
Dat kan via deze link:
https://erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/Overview	
of deze link: www.oost-vlaanderen.be/Ename
Ik volg de stappen op de website.
Als ik een bezoek wil brengen aan de tentoonstelling, selecteer ik 
‘Tentoonstellingen’.
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 de Erfgoedsite Ename. 

In	alle	binnenruimtes	(pam	Ename,	de	kerk	en	het	
Erfgoedcentrum)	 moet	 ik	 een	 mondmasker	 dragen	
vanaf	de	leeftijd	van	6	jaar.	

Aan	de	ingang	staat	ontsmettende	handgel.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

Op	sommige	plekken	in	de	binnenruimtes	(pam	Ename,	de	kerk	en	
het	Erfgoedcentrum)	moet	ik	wachten.
Dat is wanneer er teveel bezoekers op 1 plaats staan.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten in de wachtzone tot zij 
naar de volgende ruimte stappen.

In	alle	binnenruimtes	(pam	Ename,	de	kerk	en	het	
Erfgoedcentrum)	volg	ik	de	verplichte	wandelrichting.
Ik	kan	deze	richting	volgen	door	de	pijlen	op	de	grond	en	de	muur	
te volgen.

Op	sommige	plaatsen	in	de	binnenruimtes	(pam	Ename,	de	kerk	en	het	Erfgoedcentrum)	
mag ik schermen en voorwerpen aanraken. 
Daarnaast	staat	meestal	een	fles	met	ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet eerst mijn handen voor ik het scherm of het voorwerp aanraak.



HOE GA IK NAAR DE ERFGOEDSITE ENAME?

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 DE ERFGOEDSITE ENAME?

Ik ga met de trein naar de Erfgoedsite Ename. 

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	Oudenaarde.	

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik	ga	met	de	bus	van	het	station	naar	de	Erfgoedsite	Ename.	

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer 41 op perron 6.

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer 10 minuten. 

Ik stap af aan halte Ename Dorp.

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer ………… minuten stappen 
tot	de	ingang	van	de	locatie	waar	ik	wil	starten	met	mijn	bezoek.	
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HOE GA IK NAAR DE ERFGOEDSITE ENAME?

IK GA MET DE AUTO
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Ik ga met de auto naar de Erfgoedsite Ename.
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 pam Ename.
Ik kan mijn auto parkeren op de parking bij het Erfgoedcentrum.

Ik zal mijn auto parkeren bij

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

Ik zal mijn auto parkeren bij pam Ename.
Ik zoek een parkeerplaats in de straten rondom pam Ename.

Ik zal mijn auto parkeren bij het 
Erfgoedcentrum.
De parking bevindt zich aan aan 
de overkant van de 
Lotharingenstraat.

De auto is geparkeerd.
Ik wandel van de parking naar de ingang van pam Ename/ het 
Erfgoedcentrum	(Schrap	wat	niet	past).



HOE GA IK NAAR DE ERFGOEDSITE ENAME?

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

Ik	wandel	naar	de	bushalte	van	bus	………….	(busnummer).	

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

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



HOE GA IK NAAR DE ERFGOEDSITE ENAME?

IK GA MET DE FIETS
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Ik	ga	met	de	fiets	naar	de Erfgoedsite Ename.
Er	zijn	verschillende	plaatsen	waar	ik	mijn	fiets	kan	zetten.
Ik	kan	mijn	fiets	zetten	aan	pam	Ename.
Ik	kan	mijn	fiets	zetten	aan	het	Archeopark.
Ik	kan	mijn	fiets	zetten	aan	het	Erfgoedcentrum.

Ik	zal	mijn	fiets	zetten	aan

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

Als	ik	mijn	fiets	zet	aan	pam	Ename,	ga	ik	door	het	zwarte	hekken	
naar binnen.

Ik	zet	mijn	fiets	aan	de	kant.
Ik	sluit	mijn	fiets.

Ik	kan	mijn	fiets	ook	in	de	fietsenstalling	aan	het	Archeopark	
zetten.	
Deze	fietsenstalling	is	aan	de	zijkant	van	het	Archeopark.
Ik	sluit	mijn	fiets.	



HOE GA IK NAAR DE ERFGOEDSITE ENAME?

IK GA MET DE FIETS
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Ik	kan	mijn	fiets	ook	in	de	fietsenstalling	aan	het	Erfgoedcentrum	
zetten.	
Deze	fietsenstalling	 is	aan	de	 linkerkant	van	de	 ingang	van	het	
Erfgoedcentrum.
Ik	sluit	mijn	fiets.	



HOE GA IK NAAR DE ERFGOEDSITE ENAME?

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar de Erfgoedsite Ename.



IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

ALGEMENE AANKOMST 

IK	KOM	AAN	BIJ	PAM	ENAME 

IK	KOM	AAN	BIJ	HET	ERFGOEDCENTRUM
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IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

Ik kom aan bij de Erfgoedsite Ename.
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	27	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	het	bezoek	aan	
de	locaties	zelf.	
Mijn bezoek kan beginnen bij pam Ename.
Ik lees hierover meer op pagina 28.

ALGEMENE AANKOMST

Mijn	bezoek	kan	beginnen	bij	de	Sint-Laurentiuskerk.
Ik lees hierover meer op pagina 41.

Mijn bezoek kan beginnen bij het Archeopark.
Ik lees hierover meer op pagina 43.

Mijn bezoek kan beginnen bij het Erfgoedcentrum.
Ik lees hierover meer op pagina 47.
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IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

Mijn bezoek kan beginnen bij Bos t’Ename.
Ik lees hierover meer op pagina 55.

ALGEMENE AANKOMST
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IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

Ik kom aan bij pam Ename.

IK KOM AAN BIJ PAM ENAME

Ik ga door het zwarte hekken naar binnen.
Ik ga naar links.

Ik ga door de groene deur naar binnen in het gebouw.

Ik ben bij de balie.
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IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

Links	van	mij	staat	ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen.
Ik wrijf over de bovenkant en onderkant van mijn handen.

Op	de	balie	staat	een	fiche	met	de	coronamaatregelen	die	ik	moet	
respecteren	tijdens	mijn	bezoek.
Deze maatregelen worden in dit stappenplan overlopen.

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.
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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.	

IK KOM AAN BIJ PAM ENAME



IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

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.

Ik	krijg	een	plattegrond	van	pam	Ename.
Hierop kan ik zien welke route ik moet volgen in pam Ename.
Ik	kan	een	vergelijkbare	plattegrond	bekijken	via	deze	link:
http://www.pam-ov.be/ename/museum/parcours

21

Aan	de	balie	kan	ik	een	plattegrond	krijgen	om	te	wandelen	in	Bos	
t’Ename. 
Als	ik	dat	wil	doen,	vraag	hier	een	plattegrond	aan	de	medewerker	
van pam Ename. 

De medewerker legt uit hoe ik gebruik kan maken van de 
ErfgoedApp in pam Ename. 
Ik kan hierover meer lezen op pagina 40.
Hierna kan mijn bezoek aan pam Ename beginnen.

IK KOM AAN BIJ PAM ENAME



IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

Achter de balie in pam Ename is een toilet.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.
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IK KOM AAN BIJ PAM ENAME



IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

Ik kom aan bij het Erfgoedcentrum.

IK KOM AAN BIJ HET ERFGOEDCENTRUM

Ik ga door de schuifdeur.

Links	van	de	tweede	schuifdeur	staat	ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen.
Ik wrijf over de bovenkant en onderkant van mijn handen.

Ik ga door de tweede schuifdeur.
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IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

Ik ben in een gang.

Aan mijn rechterkant is de balie.
Ik ga naar de balie.

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.
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Het is mijn beurt. 
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.	

IK KOM AAN BIJ HET ERFGOEDCENTRUM



Een	bezozek	aan	het	Erfgoedcentrum	is	gratis.	

IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?

IK KOM AAN BIJ HET ERFGOEDCENTRUM
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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.
Hierna kan mijn bezoek aan het Erfgoedcentrum beginnen.

Als ik dat wil kan ik aan de balie een koptelefoon lenen.
Op het einde van mijn bezoek breng ik de koptelefoon terug. 

Als ik dat wil kan ik aan de balie oordoppen vragen.
Deze hoef ik niet terug te brengen op het einde van mijn bezoek.



IK KOM AAN BIJ DE ERFGOEDSITE ENAME: WAT NU?
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IK KOM AAN BIJ HET ERFGOEDCENTRUM

Links van de balie is een gang.
Aan de linkerkant in de gang is een toilet.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME
IK BEZOEK PAM ENAME

IK BEZOEK DE SINT-LAURENTIUSKERK 

IK BEZOEK HET ARCHEOPARK 

IK BEZOEK HET ERFGOEDCENCTRUM

IK BEZOEK BOS T’ENAME
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MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

Ik breng een bezoek aan pam Ename.
Mijn bezoek begint aan de rechterkant van de balie.

IK BEZOEK PAM ENAME

Ik	ga	door	de	witte	schuifdeur.

In	deze	kamer	 speelt	 een	film	of	 volg	 ik	 een	virtuele	wandeling	
doorheen de abdij.
In deze kamer is het donker.
Deze	film	duurt	ongeveer	15	minuten.

Ik	ga	zitten	op	een	grijs	kussen.
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MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

Ik ga terug naar buiten.
Ik ga van een ruimte met weinig licht naar een ruimte met veel 
licht.
Ik volg de gang.

IK BEZOEK PAM ENAME

Ik ben in de volgende tentoonstellingsruimte.
In deze tentoonstellingsruimte is het donker.
In de kast met voorwerpen hangen lichten. 
Deze schijnen een fel licht.

In de tentoonstelling hangen infoborden.
Op	deze	infoborden	staat	meer	informatie	over	de	
verschillende voorwerpen.
Ik	kan	deze	informatie	lezen	als	ik	dat	wil.
Ik kan ook vragen aan mijn begeleider om deze
infoborden voor te lezen.

In de eerste tentoonstellingsruimte staat een groot scherm.
Hierop	 kan	 ik	 reconstructietekeningen	 van	 de	 abdij	 van	 Ename	
zien,	doorheen	de	tijd.
Bij dit scherm staat een touchscreen.
Ik mag dit touchscreen aanraken.

29



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

Naast	het	touchscreen	staat	een	fles	met	ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet eerst mijn handen.

IK BEZOEK PAM ENAME

Daarna mag ik het scherm aanraken als ik dat wil.
Ik kan mijn vinger over het scherm slepen.
Zo verschuif ik het beeld op het grote scherm.

Aan de linkerkant van het scherm staan jaartallen.
Hier kan ik kiezen in welk jaartal ik het Archeopark wil zien.

Ik stap verder in de tentoonstelling.
Ik	volg	de	verplichte	wandelrichting.
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MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

In de volgende ruimte staan enkele poppen van belangrijke 
figuren	in	de	geschiedenis	van	Ename.
In deze ruimte is het eerder donker.

IK BEZOEK PAM ENAME

In	het	begin	van	de	kamer	staat	een	tafel	die	licht	geeft.

Deze	tafel	heeft	verschillende	knoppen.
Er zal niets gebeuren als ik op deze knoppen druk.
Omwille van corona werken de knoppen niet.
Dat is oké.
In plaats van deze knoppen is er nu een tablet.
Hierover kan ik op de volgende pagina meer lezen. 

In de kamer staat een bank.
Omwille van de coronamaatregelen mag ik niet op deze bank gaan 
zitten.
Dat is oké.
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MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

In de kamer staan enkele poppen.
Deze	 poppen	 stellen	 belangrijke	 figuren	 in	 de	 geschiedenis	 van	
Ename voor.

IK BEZOEK PAM ENAME

Boven de poppen hangt een scherm.

32

Ik	kan	het	verhaal	van	deze	figuren	horen	als	ik	dat	wil.
Dan ga ik naar de rechterkant van de zaal.

Daar staat een tablet.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

Boven	de	tablet	hangen	enkele	informatiefiches.
Hierop wordt uitgelegd hoe ik de tablet moet gebruiken.

IK BEZOEK PAM ENAME

Ik leg de tablet aan door op de knop onderaan te drukken.
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Ik selecteer de derde app bovenaan.

Op	het	scherm	verschijnt	een	overzicht	van	de	filmpjes.
Boven het scherm hangt hetzelfde overzicht.
Hierop	kan	ik	zien	welk	filmpje	bij	welk	personage	hoort.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

Ik	kies	een	filmpje.
Ik	druk	op	het	filmpje.

IK BEZOEK PAM ENAME

Ik	druk	in	het	midden	van	het	filmpje.
Nu	begint	het	filmpje	op	het	grote	scherm	te	spelen.
In	het	filmpje	vertelt	de	figuur	zijn/haar	verhaal.
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Ik ga naar de volgende kamer aan de rechterkant.
Ik ga van een kamer met weinig licht naar een kamer met veel 
licht.

Dit is de volgende tentoonstellingskamer.
Na deze kamer keer ik terug naar de vorige, donkere kamer.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

Ik ga naar de andere kant van de tentoonstellingsruimte.

IK BEZOEK PAM ENAME
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Ik stap door een verlichte gang.

In	deze	gang	is	een	interactieve	muur.

Aan deze muur hangen verschillende tegels.
Ik mag deze tegels omdraaien als ik dat wil.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK PAM ENAME
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Ik ben in de volgende ruimte.
Dit lijkt op een onderzoekslabo.

Aan	het	begin	van	het	onderzoekslabo	staat	een	fles	
ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen.
Nu mag ik het materiaal in het onderzoekslabo aanraken.

Dit is het onderzoekslabo.

In het onderzoekslabo staat veel 
materiaal in dozen.
Ik mag dit materiaal onderzoeken.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK PAM ENAME
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Ik neem een doos.

Ik mag een voorwerp uit de doos halen als ik dat wil.
Zo kan ik de voorwerpen beter bekijken.

Ik kan de voorwerpen ook onder het vergrootglas houden.
Soms kan het zijn dat een andere bezoeker bij het vergrootglas 
staat.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Als ik klaar ben, zet ik alles terug op de juiste plaats.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK PAM ENAME

38

In	het	onderzoekslabo	liggen	enkele	mappen	en	fiches.	
Ik	mag	in	deze	fiches	en	mappen	kijken	als	ik	dat	wil.

Onder de kasten zijn enkele lades.

Ik mag deze lades uitschuiven als ik dat wil.
Hier ligt ook materiaal dat ik mag onderzoeken.

In het onderzoekslabo staat een computer.
Op deze computer kan ik Ename zien zoals het er vroeger uitzag.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK PAM ENAME
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Om het beeld op het scherm te bewegen gebruik ik de muis.

Na het onderzoekslabo ga ik verder in pam Ename.
Ik ga met de trap naar beneden.

Ik ben aan het einde van pam Ename.
Ik ben terug aan bij het onthaal.

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



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK GEBRUIK DE ERFGOEDAPP IN PAM ENAME
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Als ik de aanduiding gescand heb dan hoor ik de bijhorende tekst
die voorgelezen wordt. 
Ik breng hiervoor best zelf een koptelefoon mee. 

Om met de ErfgoedApp op je smartphone de tentoonstelling te
bezoeken moet je eerst de App downloaden. Deze app kan ik ook
in sommige andere musea gebruiken. 

Het duurt ongeveer 5 minuten om de App te downloaden. Als ik
dat graag wil, kan ik aan de medewerkers van pam Ename
aan de balie vragen om te helpen.

Om de App te gebruiken vind ik in de tentoonstelling verschillende 
iconen.
Ik scan dit icoon met mijn smartphone.
Het bovenste icoon is voor volwassenen.
Het onderste icoon is voor kinderen.



Tijdens mijn bezoek aan de Erfgoedsite Ename kan ik een bezoek 
brengen	aan	de	Sint-Laurentiuskerk.
Een	bezoek	aan	de	kerk	is	gratis.
Ik	kan	de	kerk	bezoeken	tijdens	de	openingsuren	van	pam	Ename.
Soms kan het zijn dat er een misviering bezig is in de kerk.
Dan kan ik als bezoeker niet zomaar binnengaan.
Dat is oké. 
Ik kan de kerk op een ander moment bezoeken.
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MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK DE SINT-LAURENTIUSKERK

41

Ik wandel van pam Ename rondom het kerkhof naar de ingang van 
de kerk.

Ik ga door de blauwe poort naar binnen.
Daarna ga ik door een glazen deur.

Ik ben binnen in de kerk.



In	de	kerk,	aan	de	rechterzijde,	staat	een	tijdsvenster.
Via	dit	tijdsvenster	kan	ik	zien	hoe	de	kerk	gerestaureerd	is	en	
inzoomt op onder andere de archeologische opgravingen in de 
kerk.
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MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK DE SINT-LAURENTIUSKERK
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In	de	kerk	doe	ik	mijn	best	om	stil	te	zijn.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ARCHEOPARK
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Tijdens mijn bezoek aan de Erfgoedsite Ename kan ik een bezoek 
brengen aan het Archeopark.

Het	Archeopark	ligt	op	een	andere	locatie	dan	pam	Ename.
Ik ga naar buiten.
Ik wandel door deze straat.

Op het einde van de straat steek ik over.

Ik volg de pijl waarop staat ‘Archeologisch park Ename’.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ARCHEOPARK
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Ik kom aan bij het Archeopark.
Een	bezoek	aan	het	Archeopark	is	gratis.

Op het domein van het Archeopark staan enkele infoborden.
Hierop	kan	ik	meer	informatie	lezen	over	het	archeopark.
Ik kan de infoborden zelf lezen.
Ik kan ook vragen aan een begeleider om de infoborden voor te 
lezen.

In het Archeopark wandel ik op de paden.
Ik wandel niet op het gras.

Het pad bestaat uit kiezelstenen.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ARCHEOPARK

45

Op het einde van het pad zie ik de muurresten van de abdij.

Hier kan ik restanten zien van de 
oude	benedictijnenabdij.
Ik wandel niet op en tussen de 
muren, maar blijf op de 
wandelpaden. 
De muren zijn oud, kwetsbaar en 
soms ook niet veilig om op te 
stappen.

Naast de restanten staat een kiosk.
In	deze	kiosk	is	een	tijdsvenster.
Het	tijdsvenster	is	een	scherm	waarop	ik	kan	zien	hoe	het	gebouw	
er vroeger uitzag.
Omwille	van	de	coronamaatregelen	is	het	tijdsvenster	gesloten.
Dat is oké.
Als ik op een ander moment een bezoek breng aan het Archeo-
park	kan	het	zijn	dat	ik	het	tijdsvenster	wel	kan	zien.

Op het Archeopark staan enkele banken.
Ik	kan	hier	op	gaan	zitten	als	ik	dat	wil.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ARCHEOPARK
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In het Archeopark is een tuin.
Deze tuin is aangelegd zoals deze er 
uitzag in de 17e eeuw.

Ik mag in de tuin wandelen als ik dat wil.
Ik doe mijn best om op de paden te wandelen.
Ik doe mijn best om niets te plukken in de moestuin.

Soms zijn er tuiniers aan het werken in de tuin.
Als ik dat wil, mag ik vragen stellen aan de tuiniers over de tuin.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ERFGOEDCENTRUM
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Tijdens mijn bezoek aan de Erfgoedsite Ename kan ik een bezoek brengen aan het Erfgoedcentrum.
Dat is het grote gebouw langs de Lotharingenstraat en naast het Archeopark.
Op	sommige	momenten	is	er	een	tijdelijke	tentoonstelling	in	het	Erfgoedcentrum.	
Dat	wil	zeggen	dat	ik	de	tentoonstelling	alleen	maar	kan	bezoeken	tijdens	een	bepaalde	periode.	
Daarna zal ik deze tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken. Dan is er een andere tentoonstelling. 
Via	deze	link	kan	ik	zien	of	er	tijdens	mijn	bezoek	een	tijdelijke	tentoonstelling	is:	www.oost-vlaanderen.be/Ename

Ik	kan	mijn	ticket	op	voorhand	reserveren	via	de	website	van	de	Erfgoedsite	Ename.	Dit	is	niet	verplicht.	
Dat kan via deze link: https://erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/Overview
of via www.oost-vlaanderen.be/Ename 
Voor de familiezoektocht ‘Ontrafel Mysterieuze Sporen’ moet ik wel reserveren via deze link:
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/ename/met-kinderen-of-groepen.html

Soms	kan	het	zijn	dat	er	meerdere	tijdelijke	tentoonstellingen	op	hetzelfde	moment	zijn	in	het	Erfgoedcentrum.
Soms	kan	het	zijn	dat	er	maar	1	tijdelijke	tentoonstelling	is.
Ik kan kiezen om alle tentoonstellingen te bezoeken of een deel ervan. 
Vanaf	pagina	51	kan	ik	meer	lezen	over	de	tijdelijke	tentoonstellingen.	
Hieronder kan ik meer lezen over het Erfgoedcentrum zelf. 

Dit is het Erfgoedcentrum Ename.
De	tijdelijke	tentoonstelling	gaat	door	in	dit	gebouw.

Op pagina 23 kon ik al lezen hoe de aankomst er uit ziet.

In het Erfgoedcentrum zijn verschillende 
verdiepingen. 
Ik kan naar de verschillende verdiepingen 
gaan	via	de	lift	of	trap.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ERFGOEDCENTRUM
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In het Erfgoedcentrum is een erfgoeddepot. 
Dit is een bewaarplaats voor erfgoed. 
Er	 is	 ook	een	 tentoonstelling	met	 tekst,	 foto’s	 en	film	over	wat	
men in het depot precies doet. 
Deze	tentoonstelling	kan	ik	altijd	bezoeken.	

Via de trap aan het einde van de gang op de benedenverdieping 
kan ik naar verdieping -1 gaan.
Daar is de depotruimte.

Soms is het donker op de trap.
Dat is oké.
De	lichten	zullen	automatisch	aan	gaan,	als	ik	op	de	trap	stap.

Ik ga met de trap naar beneden.
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Ik ben beneden.
In deze ruimte is een tentoonstelling over wat men precies in het 
depot doet.
Ik kan deze tentoonstelling bezoeken als ik dat wil.

Op het einde van de ruimte is een raam.
Ik kan door dit raam kijken naar het depot.

Aan de rechterkant van het raam is een knop.
Ik druk op de knop om het licht in de kamer aan te doen.

Dan kan ik beter binnen kijken in het erfgoeddepot.

MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ERFGOEDCENTRUM
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Als ik klaar ben, doe ik het licht opnieuw uit.

MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

IK BEZOEK HET ERFGOEDCENTRUM

Op het einde van mijn bezoek aan het Erfgoedcentrum ga ik terug 
naar de lange gang. 

Ik stap door de schuifdeur naar de gang.

Ik stap verder door de tweede schuifdeur naar buiten.



TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN IN HET ERFGOEDCENTRUM
SPOORZOEKERS: LANDSCHAP VANUIT DE LUCHT

	 GEZINSAANBOD:	SPOORZOEKERS	JUNIOR

PLANTEN PERSEN & LANDSCHAPPEN LEZEN

	 GEZINSAANBOD:	SCHATTEN	VAN	VLIEG	(VANAF	3	JAAR)

	 GEZINSAANBOD:	SCHATTEN	VAN	VLIEG	(TOT	12	JAAR)

51



TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

SPOORZOEKERS: LANDSCHAP VANUIT DE LUCHT

52

Op	het	einde	van	de	lange	gang	is	het	begin	van	een	tijdelijke	
tentoonstelling. 
Deze tentoonstelling heet ‘Spoorzoekers: Landschap vanuit de 
lucht’. 
Ik kan deze tentoonstelling bekijken tot en met 11 september 
2022.
Deze	tentoonstelling	is	gratis.	
Dit is de tentoonstellingsruimte.

Gezinnen met kinderen kunnen hier een gezinsaanbod volgen.
Dit gezinsaanbod heet ‘Spoorzoekers junior’.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 54.
De bunker en tafel aan het begin van de tentoonstellingsruimte 
horen bij dit gezinsaanbod.
Om naar de tentoonstelling ‘Spoorzoekers’ te gaan, stap ik door 
het gezinsaanbod.

In de tentoonstellingsruimte kan ik meer te weten komen over 
hoe archeologen sporen bestuderen vanuit de lucht.
Er	staan	enkele	informatieborden	in	de	tentoonstelling.
Ik	kan	deze	informatieborden	lezen	als	ik	dat	wil.
Als ik dat wil, kan ik ook aan mijn begeleider vragen om de tekst 
voor te lezen.

In de tentoonstellingsruimte staan enkele schermen.
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Ik kan deze schermen aanraken met mijn touchscreenpen.
Deze touchscreenpen kan ik nemen aan de balie van het 
Erfgoedcentrum.
Ik kan hierover meer lezen op pagina 25.

In de tentoonstellingsruimte is een televisiescherm.
Op	dit	televisiescherm	speelt	een	film.
Deze	film	duurt	ongeveer	8	minuten.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

SPOORZOEKERS: LANDSCHAP VANUIT DE LUCHT

Ik	kan	het	geluid	van	deze	film	in	de	hele	ruimte	horen.
Ik breng een koptelefoon mee als ik hier niet zo goed tegen kan.
Ik	kan	deze	koptelefoon	aandoen	tijdens	mijn	bezoek	aan	de	
tijdelijke	tentoonstelling.

Als ik geen koptelefoon meeheb, kan ik ook een koptelefoon of 
oortjes lenen aan de balie van het Erfgoedcentrum.

Op het einde van deze tentoonstellingsruimte is een glazen muur.
Daar is een foyer met een terras naar buiten.
Ik kan hier naartoe gaan via de gang tegenover de balie. 
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Tijdens mijn bezoek aan de tentoonstelling ‘Spoorzoekers: 
Landschap vanuit de lucht’ in het Erfgoedcentrum zal ik het pakket 
voor kinderen volgen.
Dit	pakket	heet	‘Spoortzoekers	Junior’.	
Ik	vraag	naar	‘Spoorzoekers	Junior’	aan	de	balie.

Ik kan dit gezinsaanbod volgen tot en met 11 september 2022.
Dit	is	gratis.	

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SPOORZOEKERS JUNIOR

De bunker en tafel aan het begin van de tentoonstellingsruimte  
‘Spoorzoekers’ horen bij dit gezinsaanbod.

Ik kan naar binnen gaan in de bunker. 
In de bunker is het donker.
In de bunker zijn enkele kijkgaten.
Ik kan door deze kijkgaten kijken.

Voor de bunker staat een tafel.
Deze tafel kan gebruikt worden om de opdrachten uit te voeren.
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

PLANTEN PERSEN & LANDSCHAPPEN LEZEN

In	het	Erfgoedcentrum	is	een	tijdelijke	tentoonstelling.
Deze tentoonstelling heet ‘Planten persen & landschappen lezen’.
Ik kan deze tentoonstelling bekijken tot en met 11 september 
2022.
Deze tentoonstelling is betalend.
De tentoonstellingsruimtes zijn op de eerste en tweede 
verdieping.

Deze tentoonstelling is betalend.
Ik	betaal	7	euro	per	ticket.
Er	zijn	ook	kortingstarieven	beschikbaar.
Met	het	ticket	kan	je	ook	het	pam	Ename	bezoeken.
Ik krijg een polsbandje van de medewerker aan de kassa.
Ik doe dit polsbandje aan rond mijn pols.

Gezinnen met kinderen kunnen hier een gezinsaanbod volgen.
Dit	gezinsaanbod	heet	‘Schatten	van	vlieg’.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 61.
Sommige objecten in de tentoonstellingsruimte horen bij dit 
gezinsaanbod.

Ik ga naar het einde van de gang.
Ik ga met de trap naar boven.
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

PLANTEN PERSEN & LANDSCHAPPEN LEZEN

Ik ben op de eerste verdieping.
Ik ga naar links.
Daar is de start van de tentoonstelling. 

Op	de	muren	van	deze	tentoonstelling	kan	ik	informatie	lezen	over	
het drogen en verzamelen van planten, herbaria of 
plantenverzamelingen van 200 jaar oud en wat ons die vertellen 
over biodiversiteit, zoals in het Bos t’Ename.
Ik	kan	deze	informatie	lezen	als	ik	dat	wil.

In deze tentoonstellingsruimte staan enkele voorwerpen en kan ik 
afbeeldingen	zien.
Naast	het	voorwerp	of	de	afbeelding	staat	meer	informatie.

De tentoonstelling is verspreid over 2 verdiepingen. 
Op elke verdieping zin verschillende ruimtes. 
Dit is de eerste ruimte. 
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

PLANTEN PERSEN & LANDSCHAPPEN LEZEN

Ik ga verder naar de tweede ruimte.
Hier	is	weinig	verlichting.	
Er is weinig licht om de herbaria die getoond worden te 
beschermen. 

Op het einde van de tweede ruimte kan ik met de trap naar de 
tweede verdieping gaan. 

Ik ga met de trap naar boven. 

Ik ben op de tweede verdieping. 
Vanop de tweede verdieping heb ik een mooi uitzicht op het
Archeopark.
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

PLANTEN PERSEN & LANDSCHAPPEN LEZEN

Dit is de tweede tentoonstellingsruimte.
Op deze verdieping hoor ik vogelgeluiden.

Ik ga verder in de tentoonstellingsruimte. 

Ik wandel verder in de tentoonstellingsruimte. 

Hier is een scherm.
Op	dit	scherm	wordt	een	filmpje	getoond.
Ik	hoor	het	geluid	van	dit	filmpje	in	de	volledige	
tentoonstellingsruimte op deze verdieping. 
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

PLANTEN PERSEN & LANDSCHAPPEN LEZEN

Op het einde van de tentoonstellingsruimte draai ik om de hoek 
naar links.

Op het einde ga ik door een smalle doorgang verder.

Ik ben in de volgende tentoonstellingsruimte.
De	 lichten	 in	deze	 tentoonstellingsruimte	gaan	automatisch	aan	
als iemand binnen stapt.

In	deze	ruimte	is	een	virtual	reality	activiteit.	
Op het scherm kan ik zien hoe Ename er uit zag in de 19e eeuw.
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

PLANTEN PERSEN & LANDSCHAPPEN LEZEN

Met de controller die op het bankje ligt, kan ik zelf kiezen wat ik 
zie op het scherm.
Ik kan doen alsof ik rondstap op het domein in de 19e eeuw.
Op	het	blad	naast	de	controller	kan	ik	de	instructies	lezen.	

Dit is het einde van deze tentoonstelling. 
Via deze weg kan ik uit de tentoonstellingsruimte gaan.
Ik ga door de deuropening uit de tentoonstellingsruimte.
Op het einde van de kleine gang ga ik naar rechts.

Ik ben in een grotere gang.
Ik stap naar het einde van de gang.

Ik ga met de trap terug naar beneden.
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Tijdens mijn bezoek aan de tentoonstelling ‘Planten persen & 
landschappen	lezen’	in	het	Erfgoedcentrum	zal	ik	de	schattenjacht	
voor kinderen vanaf 3 jaar volgen.
Deze	schattenjacht	heet	‘Schatten	van	Vlieg’.	

Ik	kan	dit	gezinsaanbod	volgen	tijdens	de	zomervakantie.
Dit	is	gratis.	
Ik hoef niet te betalen voor de tentoonstelling. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Ik ga naar de balie.
Ik	zeg	dat	ik	graag	het	pakket	‘Schatten	van	Vlieg’	wil	doen.	
Ik	kies	of	 ik	de	schattenjacht	voor	kinderen	vanaf	3	 jaar	of	voor	
kinderen tot 12 jaar wil doen.

De	medewerker	geeft	me	uitleg	over	de	zoektocht.

Ik krijg een tablet.
De medewerker legt me uit hoe ik de tablet moet gebruiken. 

Ik krijg ook een potlood en antwoordformulier. 
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De	zoektocht	‘Schatten	van	Vlieg’	bestaat	uit	5	opdrachten.	
Er zijn 2 opdrachten op de eerste verdieping van de 
tentoonstelling.
Er zijn 2 opdrachten op de tweede verdieping van de 
tentoonstelling.
Er is 1 opdracht op de benedenverdieping.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Bij elke opdracht moet ik op zoek gaan naar een blok.
Op	dit	blok	staat	een	afbeelding.	

Ik neem mijn tablet. 
Om de tablet open te doen druk ik 2 keer op de knop onderaan 
het scherm. 

Ik	moet	de	afbeelding	op	het	blok	scannen	met	mijn	tablet.
Ik druk op de gele knop op de tablet. 
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Er verschijnt een camera.
Ik hou de camera boven het blok.
De	camera	zal	de	afbeelding	vanzelf	scannen.
Als dit niet lukt, moet ik de tablet wat dichter houden. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

De	afbeelding	is	gescand.
Ik zie twee vliegen op het scherm.
Voor de zoektocht voor kinderen vanaf 3 jaar klik ik op de vlieg 
met de gele fopspeen. 

Ik zie een opdracht op het scherm.
Om naar de volgende pagina te gaan druk ik op de vlieg onderaan 
het scherm.
Als er geen vlieg meer te zien is, ben ik bij het einde van de uitleg.
Dan druk ik op het kruisje. 

De uitleg is gelezen.
Nu	 is	 het	 tijd	 om	 de	 opdracht	 te	
doen.
Mijn begeleiders zullen me helpen 
om de opdracht te doen. 
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Dit is opdracht 1. 
Ik pluk de bloemen van het landschap.
Ik stop de bloemen in de doos.

Als ik klaar ben, plak ik de bloemen terug op het landschap.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Dit is opdracht 2.
Ik vis de bloemen uit de vijver.
Op de bloem staat een opdracht.

Als ik klaar ben, leg ik de bloemen terug in de vijver. 

Dit is opdracht 3.
Ik	verzin	een	verhaal	met	de	dieren	uit	de	koffer.

Dit is opdracht 4.
Het juiste antwoord zit verstopt onder de vleugels van de 
lieveheersbeestjes. 
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Mijn begeleiders kijken of ik de opdracht goed doe.
Als zij vinden dat ik klaar ben met de opdracht, ga ik op zoek naar 
een symbool op het voorwerp dat bij de opdracht hoort.
Dit symbool komt overeen met 1 symbool op mijn 
antwoordformulier.
Ik duid dit symbool aan met potlood. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Ik zoek de oplossing bij de 4 opdrachten in het gebouw.

Voor opdracht 5 ga ik naar beneden. 
Daar is een muur met foto’s.
Dit is opdracht 5. 
Ik	scan	de	afbeelding	op	het	blok.	

Om opdracht 5 te kunnen doen moet ik naar buiten.
Ik wandel naar de balie.
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Als ik voorbij de balie wandel, zal de medewerker me meer
informatie	geven	over	opdracht	5.
Ik	heb	de	app	‘Obsidentify’	nodig	voor	opdracht	5.
Deze app staat op mijn tablet. 
De medewerker legt uit hoe ik deze app kan gebruiken. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Ik ga door de gang tegenover de balie.
Ik stap door tot aan het einde.

Ik stap door de glazen deur naar buiten. 

Ik ben buiten.
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Ik	open	de	app	‘Obsidentify’.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Ik neem een foto van een plant, bloem of dier. 
Ik kan dichtbij de uitgang blijven of ik kan verder wandelen. 
Mijn begeleiders en ik kunnen zelf kiezen. 

Als	het	slecht	weer	is,	kan	ik	binnen	een	activiteit	doen	in	plaats	
van	de	opdracht	met	Obsidentify.
Dan	ga	ik	zitten	aan	de	tafel	voor	het	raam.	

Als ik klaar ben met de laatste opdracht, ga ik naar de balie.
Ik toon mijn foto aan de medewerker aan de balie.
De medewerker zal me het laatste antwoord op mijn 
antwoordformulier tonen.
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Voor de balie staat een laptop.
Ik geef mijn antwoord in op de laptop.
Op	de	laptop	verschijnt	een	tip.
De	tip	zegt	waar	ik	de	schatkist	van	de	zoektocht	kan	vinden.
Ik ga op zoek naar de schatkist. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Als	de	tip	me	naar	deze	poster	brengt,	is	mijn	oplossing	fout.
Dan verbeter ik mijn fout.
Ik ga opnieuw op zoek naar de schatkist.

Als ik de schatkist vind, weet ik dat ik de juiste oplossing heb. 
Dit is de schatkist.

Ik mag 1 cadeautje kiezen uit de schatkist.
Ik mag dit meenemen naar huis.
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Ik ga met de oplossing naar de balie.
Ik toon mijn oplossing aan de balie.
Ik	krijg	nog	een	extra	verrassing	van	de	medewerker	aan	de	balie.	

Ik geef mijn tablet en potlood af aan de medewerker aan de balie.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (VANAF 3 JAAR)

Na mijn bezoek zal de medewerker de foto van mijn plant, dier of 
bloem afdrukken en aan de muur hangen bij de andere foto’s.
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Tijdens mijn bezoek aan de tentoonstelling ‘Planten persen & 
landschappen	lezen’	in	het	Erfgoedcentrum	zal	ik	de	schattenjacht	
voor kinderen tot 12 jaar volgen.
Deze	schattenjacht	heet	‘Schatten	van	Vlieg’.	

Ik	kan	dit	gezinsaanbod	volgen	tijdens	de	zomervakantie.
Dit	is	gratis.	
Ik hoef niet te betalen voor de tentoonstelling. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Ik ga naar de balie.
Ik	zeg	dat	ik	graag	het	pakket	‘Schatten	van	Vlieg’	wil	doen.	
Ik	kies	of	 ik	de	schattenjacht	voor	kinderen	vanaf	3	 jaar	of	voor	
kinderen tot 12 jaar wil doen.

De	medewerker	geeft	me	uitleg	over	de	zoektocht.

Ik krijg een tablet.
De medewerker legt me uit hoe ik de tablet moet gebruiken. 

Ik krijg ook een potlood en antwoordformulier. 
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De	zoektocht	‘Schatten	van	Vlieg’	bestaat	uit	5	opdrachten.	
Er zijn 2 opdrachten op de eerste verdieping van de 
tentoonstelling.
Er zijn 2 opdrachten op de tweede verdieping van de 
tentoonstelling.
Er is 1 opdracht op de benedenverdieping.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Bij elke opdracht moet ik op zoek gaan naar een blok.
Op	dit	blok	staat	een	afbeelding.	

Ik neem mijn tablet. 
Om de tablet open te doen druk ik 2 keer op de knop onderaan 
het scherm. 
Ik ga naar de Erfgoedapp.

Ik	moet	de	afbeelding	op	het	blok	scannen	met	mijn	tablet.
Ik druk op de gele knop op de tablet. 
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Er verschijnt een camera.
Ik hou de camera boven het blok.
De	camera	zal	de	afbeelding	vanzelf	scannen.
Als dit niet lukt, moet ik de tablet wat dichter houden. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

De	afbeelding	is	gescand.
Ik zie twee vliegen op het scherm.
Voor de zoektocht voor kinderen tot 12 jaar klik ik op de vlieg 
bovenaan het scherm.
Als	de	opdrachten	te	moeilijk	zijn,	kan	ik	altijd	kiezen	om	de	
opdrachten voor jongere kinderen te doen. 

Ik zie een opdracht op het scherm.
Om naar de volgende pagina te gaan druk ik op de vlieg onderaan 
het scherm.
Als er geen vlieg meer te zien is, ben ik bij het einde van de uitleg.
Dan druk ik op het kruisje. 

De uitleg is gelezen.
Nu	 is	 het	 tijd	 om	 de	 opdracht	 te	
doen.
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Dit is opdracht 1. 
Ik moet enkele vragen beantwoorden.
Als ik fout ben, zie ik dit scherm.
Dan zoek ik verder naar het juiste 
antwoord.
Als ik juist ben, zie ik een symbool dat 
op het antwoordformulier staat.
Ik duid dit symbool aan. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Dit is opdracht 2.
Ik mag de zwarte potjes die op het blok onderaan staan openen.
Ik ruik aan de zwarte potjes.

Ik zoek naar het antwoord op de vraag van de tablet.
Ik duid het antwoord aan. 
Als ik juist ben, zie ik een symbool dat op het antwoordformulier 
staat.

Dit is opdracht 3.
Ik speel het spel memory.
De	afbeelding	die	maar	1	keer	voorkomt,	is	het	antwoord	op	de	
vraag op de tablet. 

Dit is opdracht 4.
Ik ga op zoek naar het dier dat past bij de omschrijving op de 
tablet.
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Bij elke opdracht die ik juist heb, verschijnt een symbool op de 
tablet.
Dit symbool komt overeen met 1 symbool op mijn 
antwoordformulier.
Ik duid dit symbool aan met potlood. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Ik zoek de oplossing bij de 4 opdrachten in het gebouw.

Voor opdracht 5 ga ik naar beneden. 
Daar is een muur met foto’s.
Dit is opdracht 5. 
Ik	scan	de	afbeelding	op	het	blok.	

Om opdracht 5 te kunnen doen moet ik naar buiten.
Ik wandel naar de balie.
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Als ik voorbij de balie wandel, zal de medewerker me meer
informatie	geven	over	opdracht	5.
Ik	heb	de	app	‘Obsidentify’	nodig	voor	opdracht	5.
Deze app staat op mijn tablet. 
De medewerker legt uit hoe ik deze app kan gebruiken. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Ik ga door de gang tegenover de balie.
Ik stap door tot aan het einde.

Ik stap door de glazen deur naar buiten. 

Ik ben buiten.
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Ik	open	de	app	‘Obsidentify’.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Ik neem een foto van een plant, bloem of dier. 
Ik kan dichtbij de uitgang blijven of ik kan verder wandelen. 
Mijn begeleiders en ik kunnen zelf kiezen. 

Als	het	slecht	weer	is,	kan	ik	binnen	een	activiteit	doen	in	plaats	
van	de	opdracht	met	Obsidentify.
Dan	ga	ik	zitten	aan	de	tafel	voor	het	raam.	

Als ik klaar ben met de laatste opdracht, ga ik naar de balie.
Ik toon mijn foto aan de medewerker aan de balie.
De medewerker zal me het laatste antwoord op mijn 
antwoordformulier tonen.
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Voor de balie staat een laptop.
Ik geef mijn antwoord in op de laptop.
Op	de	laptop	verschijnt	een	tip.
De	tip	zegt	waar	ik	de	schatkist	van	de	zoektocht	kan	vinden.
Ik ga op zoek naar de schatkist. 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Als	de	tip	me	naar	deze	poster	brengt,	is	mijn	oplossing	fout.
Dan verbeter ik mijn fout.
Ik ga opnieuw op zoek naar de schatkist.

Als ik de schatkist vind, weet ik dat ik de juiste oplossing heb. 
Dit is de schatkist.

Ik mag 1 cadeautje kiezen uit de schatkist.
Ik mag dit meenemen naar huis.
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Ik ga met de oplossing naar de balie.
Ik toon mijn oplossing aan de balie.
Ik	krijg	nog	een	extra	verrassing	van	de	medewerker	aan	de	balie.	

Ik geef mijn tablet en potlood af aan de medewerker aan de balie.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

GEZINSAANBOD: SCHATTEN VAN VLIEG (TOT 12 JAAR)

Na mijn bezoek zal de medewerker de foto van mijn plant, dier of 
bloem afdrukken en aan de muur hangen bij de andere foto’s.



MIJN BEZOEK AAN DE ERFGOEDSITE ENAME

In de buurt van pam Ename is een historisch-ecologisch bos.
Dit bos heet Bos t’Ename.

BOS T’ENAME
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Ik kan wandelen in dit bos als ik dat wil.

Aan	het	onthaal	van	pam	Ename	kan	ik	een	plattegrond	krijgen	om	
in het bos te wandelen.

Op sommige plaatsen in het bos staan infoborden.
Hierop	staat	meer	informatie	over	het	bos	en	het	landschap.
Ik	kan	deze	informatie	lezen	als	ik	dat	wil.
Ik	kan	ook	vragen	aan	mijn	begeleider	om	de	informatie	voor	te	
lezen.



SPECIFIEKE BEZOEKEN
IK BEZOEK PAM ENAME MET GIDS

IK	VOLG	EEN	GRATIS	RONDLEIDING	OP	ZONDAGNAMIDDAG	(BEGIN	MEI	-	EIND	SEPT.)

IK	VOLG	EEN	WORKSHOP	IN	PAM	ENAME	MET	MIJN	KLAS

BEZOEK VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING

80



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK BEZOEK PAM ENAME MET GIDS
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Ik breng een bezoek aan pam Ename. 
Als ik vooraf gereserveerd heb voor een gids, zal ik een rondleiding 
krijgen van een gids. 
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.

In	pam	Ename	kan	ik	de	vestiaire	niet	gebruiken	omwille	van	de	
coronamaatregelen. 
Dat is oké.
Ik	neem	zelf	mijn	gerief	mee	tijdens	de	rondleiding.

Mijn rondleiding kan beginnen.
Een rondleiding bestaat uit 3 delen.
We brengen een bezoek aan pam Ename, de kerk en het 
Archeopark.

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.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK BEZOEK PAM ENAME MET GIDS
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De	gids	geeft	uitleg	tijdens	de	rondleiding.
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 2 uur. 
Dat	is	ongeveer	zo	lang	als	een	film.

In pam Ename 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 pam Ename niet aan 
te raken.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK VOLG EEN GRATIS RONDLEIDING OP ZONDAGNAMIDDAG (BEGIN MEI - EIND SEPT.)
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Ik breng een bezoek aan Erfgoedsite Ename op zondagnamiddag.
Op	dat	moment	is	er	een	gratis	gids	aanwezig	die	uitleg	geeft	in	
het Archeopark.
Ik moet reserveren voor deze rondleiding via de website:
https://erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be/Exhibitions/Overview

Daar selecteer ik ‘Smaakmakers op zondag’.
Deze rondleiding kan ik volgen vanaf begin mei tot en met eind 
september.

De gids verzamelt aan de balie van pam Ename.
Het kan zijn dat er nog andere mensen meegaan met de gids. 
Dat is mijn groep. 
Mijn	groep	bestaat	maximum	uit	10	mensen.
Ik	zorg	altijd	dat	ik	bij	de	groep	blijf.

Ik ga samen met de gids en mijn groep naar het Archeopark.

Er start een rondleiding om 14 uur.
Er start een rondleiding om 15 uur.
Ik kan kiezen voor welke rondleiding ik me 
inschrijf.



SPECIFIEKE BEZOEKEN
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De	gids	geeft	uitleg	tijdens	de	rondleiding	in	het	Archeopark.
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 uur. 

IK VOLG EEN GRATIS RONDLEIDING OP ZONDAGNAMIDDAG (BEGIN MEI - EIND SEPT.)



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK VOLG EEN WORKSHOP IN PAM ENAME MET MIJN KLAS
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Ik breng een bezoek aan pam Ename met mijn klas. 
Daar zal ik een rondleiding krijgen van een gids. 
We verzamelen aan de balie van pam Ename.

MIjn rondleiding kan beginnen.
Een rondleiding bestaat uit 2 delen.

De andere leerlingen van mijn klas gaan ook mee met de gids.
Dat is mijn groep. 
Ik	zorg	altijd	dat	ik	bij	de	groep	blijf.

In	pam	Ename	kan	ik	de	vestiaire	niet	gebruiken	omwille	van	de	
coronamaatregelen. 
Dat is oké.
Ik	neem	zelf	mijn	gerief	mee	tijdens	de	rondleiding.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK VOLG EEN WORKSHOP IN PAM ENAME MET MIJN KLAS
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In	het	eerste	deel	geeft	de	gids	een	rondleiding	in	het	
museum.
Deze rondleiding duurt ongeveer 1 uur.

In het tweede deel volg ik een workshop. 
Deze workshop gaat door op de eerste verdieping van het 
museum.
Deze workshop duurt ongeveer 1 uur.

De	gids	geeft	uitleg	tijdens	mijn	bezoek.
Ik	doe	mijn	best	om	flink	te	luisteren.	
Als ik een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan de gids.

In pam Ename 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 pam Ename niet aan 
te raken.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK VOLG EEN WORKSHOP IN PAM ENAME MET MIJN KLAS
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Ik ga naar boven met de trap naast de balie.

De gids verdeelt de groep in kleine groepen van vier personen.

De	gids	geeft	elke	groep	een	opdracht.	
Ik	doe	mijn	best	om	goed	te	luisteren	tijdens	de	uitleg	van	deze	
opdracht.

Ik ben boven. 
Dit is de ruimte voor de workshop.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

IK VOLG EEN WORKSHOP IN PAM ENAME MET MIJN KLAS

88

De uitleg is gedaan.
Ik werk samen met de andere leerlingen in mijn groep aan de 
opdracht.

Soms	kan	het	zijn	dat	ik	me	tijdens	mijn	bezoek	aan	pam	Ename	
zal verkleden.
Dan doe ik een pij aan.
Dat	is	niet	altijd	zo.
Mijn leerkracht zal me op voorhand laten weten of we ons 
verkleden of niet.
Als ik me liever niet verkleed, dan hoef ik dat niet te doen.



SPECIFIEKE BEZOEKEN

In pam Ename zijn rondleidingen mogelijk voor mensen met een 
visuele beperking.
Tijdens de rondleiding zal de gids replica’s van de tentoongestelde 
voorwerpen uit de kasten halen.
Deze voorwerpen mogen aangeraakt worden door de bezoekers.

BEZOEK VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING
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Op de grond van pam Ename zijn geribbelde lijnen.
Deze lijnen helpen de persoon met een visuele beperking om zijn/
haar weg te vinden in pam Ename.



WAAR VIND IK HET TOILET?

Op de Ergoedsite Ename zijn 2 plaatsen waar ik naar het toilet kan 
gaan.

HET TOILET
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Ik kan naar het toilet gaan in de onthaalruimte van pam Ename.
Dit toilet is aan de rechterkant van de balie.

Ik kan ook naar het toilet gaan in het Erfgoedcentrum.
Dat is het grote gebouw naast het Archeopark. 
Het toilet is bij het binnenkomen links. 
Het toilet is aan de linkerkant van de gang.



DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

In Erfgoedsite Ename is een kleine souvenir- en boekenwinkel. 
Er	is	een	winkel	in	pam	Ename	(souvenir	en	boeken)	en	in	het	
Erfgoedcentrum	(boeken).
In die winkels mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek. 

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

Ik vraag aan de baliemedewerker als ik in iets geïnteresseerd ben.

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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Ik betaal aan de kassa van 
pam Ename of het 
Erfgoedcentrum.



DE SOUVENIRWINKEL

In Erfgoedsite Ename is een kleine souvenir- en boekenwinkel. 
Er is een winkel in pam Ename en in het Erfgoedcentrum.

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 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 de Erfgoedsite Ename 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 EN DE TREIN
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Ik wandel naar de bushalte ‘Ename Dorp’.
Het is ongeveer 5 minuten wandelen. 

Ik stap op de bus met nummer 41.
De rit duurt ongeveer 10 minuten. 
Ik	stap	af	aan	het	station	van	Oudenaarde.

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 de Erfgoedsite Ename 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
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Ik stap van de Erfgoedsite Ename naar de bushalte van de bus 

met nummer …………….. 

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit).	De	rit	duurt	ongeveer	………..	minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS
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Ik	ga	naar	mijn	fiets.	

Ik	doe	mijn	fietsslot	open.	

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

(activiteit).	



DE TERUGWEG

IK GA TE VOET
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Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(activiteit).



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

fijne	dag	van.	
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