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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 

In samenwerking met Huisje Lorann en Toerisme Provincie Vlaams-Brabant stelde Toerisme voor Autisme 

een stappenplan op om dit verblijf voor te bereiden. 

Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. 

Niet al deze informatie is voor iedereen belangrijk. 

Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om naar Huisje Lorann te gaan. 

Je kan met de trein gaan, met de auto, met de fiets, te voet… 

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

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

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

Je doet hetzelfde met het ‘Afsprakendocument’. 

Niet alle afspraken zijn nodig om te visualiseren voor jou of je kind. 

Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen. 

Daarna druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. 

Je drukt ook de afspraken af als je hiervan gebruik wil maken. 

Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. 

Zo zullen de pagina’s niet door elkaar geraken. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 
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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 

Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. 

Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin in wanneer je naar Huisje Lorann zal 

gaan en wie meegaat. 

Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippellijnen in.

Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. 

Je leest wat er onder staat en tekent dat uur op de klok.  

Nu kan je echt beginnen met dit verblijf voor te bereiden. 

Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent om het stappenplan te lezen. 

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

keer. 

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

vaker lezen. 

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

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

samen met hen. 

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

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

Dit is niet noodzakelijk om je verblijf te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. 

Toerisme voor Autisme en Huisje Lorann 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 op vakantie naar Begijnendijk. Ik verblijf in Huisje Lorann. Dit is een gezellig vakantiehuis 

middenin de natuur voor maximum 6 personen. Veel mensen vinden een verblijf in Huisje Lorann leuk. 

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in dit vakantiehuisje. Ik bekijk deze bundel goed op 

voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

INFORMATIE

Ik ga op vakantie naar Begijnendijk. Dit is een stad in de provincie Vlaams-Brabant. Begijnendijk is op de 

kaart aangeduid met de rode pin. 

Ik vertrek op vakantie op ……………………………………………………………………………………………………(datum).

Ik keer terug van vakantie op……………………………………………………………………………………………… (datum).

Tijdens mijn vakantie verblijf ik in Huisje Lorann. Ik zal ………................. keer slapen in dit vakantieverblijf.

…………………….………………................…………………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee 

naar Huisje Lorann.
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Voor ik vertrek naar Huisje Lorann zal ik 1 mail ontvangen. 

Deze mail krijg ik kort nadat ik mijn verblijf geboekt heb. 

In deze mail staat meer informatie over mijn aankomst, 

afspraken en dergelijke meer.

Ik betaal op voorhand voor mijn verblijf in Huisje Lorann.

Als ik rechtstreeks heb geboekt, ontvang ik een mail met een 

voorschotfactuur van 50%. 

Een week voor aankomst betaal ik de overige 50%.

Als ik geboekt heb via Booking.com, Natuurhuisje.be of 
LogereninVlaanderenVakantieland.be betaal ik via die 
website. 

VOOR MIJN VERTREK

Lakens zijn aanwezig in Huisje Lorann.

Ik hoef dus zelf geen mee te nemen.

Handdoeken zijn aanwezig in Huisje Lorann.

Ik hoef dus zelf geen mee te nemen. 
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK
VOOR MIJN VERTREK

Huisdieren zijn toegelaten in Huisje Lorann.

Er is gratis wifi aanwezig in het Huisje Lorann.

Als ik meer informatie wil lezen over Huisje Lorann, kan ik 

deze websitepagina lezen: www.lorann.be/welkom/
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VERTREKUUR EN REISTIJD

Ik kan inchecken in Huisje Lorann tussen 16 uur en 20 uur. 

Als ik vroeger ben, zal ik nog even moeten wachten. 

Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Ik laat op voorhand weten wanneer ik ongeveer zal 

toekomen door een sms te sturen naar het nummer 

0472 29 40 83.

Ik zal ongeveer aankomen om ....................................... (uur).

Het is tijd om te vertrekken naar Huisje Lorann.

Ik doe mijn best om te vertrekken om …….……….................… 

(uur). 

Het kan zijn dat ik een klein beetje later vertrek.

Dat is geen probleem.

IK VERTREK NAAR HUISJE LORANN

De route naar Huisje Lorann 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.
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE AUTO

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS 

Wanneer ik van de trein ben gestapt, stap ik naar de 

bushalte van de bus met nummer ...........................................

Ik stap op de bus. 

Ik moet ongeveer …………………….................................minuten 

meerijden met de bus. 

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

..................................................................................………….....

Ik ga met de trein naar Huisje Lorann. 

Ik kan mijn treinrit opzoeken op deze website:      

www.nmbs.be

Ik stap op in het station van ……………………………………….....…....

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren 

moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………….... of 

in de stations 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 …………………………………….....…..... 

Huisje Lorann is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Voor de volledigheid van het stappenplan vermelden we deze optie, maar deze wordt niet aangeraden.
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Als ik van de bus ben gestapt, moet ik ongeveer ………………… 

minuten wandelen naar de ingang van Huisje Lorann.

Ik kom aan bij Huisje Lorann.

HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS 

Ik herken het vakantiehuisje aan dit infobord. 

Ik wandel de oprit op.
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?
IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar Huisje Lorann.

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

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

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

Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik nog ongeveer 

...... minuten stappen naar de ingang van het vakantiehuisje. 

Ik kom aan bij Huisje Lorann.

Ik herken het vakantiehuisje aan dit infobord.

Huisje Lorann is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Voor de volledigheid van het stappenplan vermelden we deze optie, maar deze wordt niet aangeraden.
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?
IK GA MET DE BUS

Ik wandel de oprit op.
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?

Ik ga met de auto naar Huisje Lorann.

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

Als ik met de gps naar Huisje Lorann rij, geef ik 

Pandhoevestraatje 181 - 3128 Tremelo in. 

Het kan zijn dat de gps het echte adres (Lange Hoevestraat 

181, 3130 Begijnendijk) niet goed vindt. 

IK GA MET DE AUTO

Ik kom aan bij Huisje Lorann.

Ik herken het vakantiehuisje aan dit infobord.

Ik kan mijn auto parkeren op de 

oprit van het huis.

Ik kan mijn auto ook parkeren voor 

het huis langs de straatkant. 
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?
IK GA MET DE AUTO

Als de auto geparkeerd is, wandel ik verder op de oprit naar 

het gebouw.
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?

Ik ga met de fiets naar Huisje Lorann.

IK GA MET DE FIETS

Ik rij de oprit op.

Ik zet mijn fiets aan de kant.

Ik doe mijn fiets op slot.

Na het inchecken kan ik mijn fiets in de fietsenstalling in het 

tuinhuis zetten.

Ik kom aan bij Huisje Lorann.

Ik herken het vakantiehuisje aan dit infobord.
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HOE GA IK NAAR HUISJE LORANN?

Ik ga te voet naar Huisje Lorann.

IK GA TE VOET

Ik wandel de oprit op. 

Ik kom aan bij Huisje Lorann.

Ik herken het vakantiehuisje aan dit infobord.
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IK KOM AAN BIJ HUISJE LORANN: WAT NU?
AANKOMST

Ik kom aan bij Huisje Lorann.

Ik ga naar de voordeur. 

Ik bel aan. 

Ik wacht geduldig tot Pieter en/of Isabel komen.

Zij zijn de eigenaars van Huisje Lorann. 

Ik begroet Pieter en Isabel. 

Ik zeg mijn naam en waarom ik hier ben.

Pieter en/of Isabel geven me uitleg over Huisje Lorann.

 Ik krijg een rondleiding in Huisje Lorann.

Als ik iets niet begrijp, kan ik altijd vragen om meer uitleg.
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IK KOM AAN BIJ HUISJE LORANN: WAT NU?
AANKOMST

Ik krijg een sleutel voor mijn verblijf. 

Deze sleutel hou ik goed bij. 

De blauwe sleutel is voor de voordeur.

De andere sleutel is voor de achterdeur.  

De rondleiding is gedaan.

Ik neem afscheid van Pieter en/of Isabel. 

Nu kan ik mijn valies uitpakken. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN

HET VAKANTIEHUISJE

DE TUIN

DE SLEUTELKLUIS 

AFVALBEHEER
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN

Dit is de voordeur van Huisje Lorann. 

Ik kom binnen in de inkomhal. 

Ik verblijf in Huisje Lorann.

Huisje Lorann bestaat uit 1 gebouw met 1 verdieping en een 

grote tuin.

Ik kan meer lezen over het gebouw op de volgende pagina’s.

Vanaf pagina 43 kan ik meer lezen over de tuin. 

HET VAKANTIEHUISJE

In de inkomhal staat een kast.

Boven de kast hangt een spiegel. 
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Op de kast liggen folders met meer informatie over 
activiteiten in de buurt. 

Op de kast staat een pot met hondenkoekjes.

Als ik honden bij heb, kan ik deze koekjes gebruiken. 

Links van de inkomhal is de deur naar de woonkamer, 

eetruimte en keuken. 

Dit is de woonkamer. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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In de woonkamer is een grote zithoek. 

In de zithoek staan 2 zetels en een salontafel.

De zetel aan de rechterkant is een zetelbed.

Van deze zetel kan dus een extra bed gemaakt worden. 

Hier kunnen 2 mensen in slapen.

Links van de zithoek staat een kast. 

Op de salontafel ligt een folder met meer informatie over 

Huisje Lorann. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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In deze kast liggen enkele dekens.

Ik mag deze dekens gebruiken tijdens mijn verblijf. 

In deze kast liggen aanmaakblokjes voor vuur.

Ik mag deze aanmaakblokjes gebruiken tijdens mijn verblijf. 

In deze kast liggen enkele spelletjes.

Ik mag deze spelletjes gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Op de kast ligt een gastenboek.

Ik kan dit gastenboek invullen op het einde van mijn verblijf 

als ik dat wil.

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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Naast de kast staat een krat met platen.

Ik mag deze platen beluisteren als ik dat wil. 

Tegenover de zetel staat een kachel.

Ik mag hier vuur in maken als ik dat wil.

Het hout kan ik vinden op het kleine terras links van het huis.

Naast de kachel staat een televisie.

Er is geen decoder aanwezig. 

Via deze link kan ik lezen hoe ik de televisie en kachel kan 

gebruiken: https://www.lorann.be/welkom/

Naast de kast staat een hoge kinderstoel. 

Onder de televisie staat een platenspeler.

Hier kan ik de platen beluisteren als ik dat wil.

Via deze link kan ik lezen hoe ik de platenspeler kan 

gebruiken: https://www.lorann.be/welkom/

Onder de platenspeler staat een dvd-speler.

Hiermee kan ik dvd’s bekijken als ik dat wil.

In de kast in de eetruimte liggen verschillende dvd’s. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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In de eetruimte staat een tafel met vier stoelen.

In het tuinhuisje staan extra stoelen. 

In de eetruimte staat een zetel. 

Rechts van de zithoek is de eetruimte. 

Naast de tafel staat een grote kast. 

In deze kast staan glazen die ik kan gebruiken tijdens mijn 

verblijf. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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De vloer in de zithoek en eetruimte bestaat uit laminaat. 

Rechts van de eetruimte is de keuken. 

Dit is de keuken.

In de kast liggen ook enkele boeken, spelletjes en dvd’s.

Deze mag ik gebruiken tijdens mijn verblijf. 

In de keuken is een gootsteen en een elektrische kookplaat.

Op de kookplaat kunnen 4 pannen of potten staan. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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In de keuken is een vaatwasmachine. 
Vaatwastabletten moet ik zelf meebrengen als ik de 
vaatwasmachine wil gebruiken. 

Op het aanrecht staan een koffiezetapparaat en waterkoker. 

In de keuken zijn een oven en microgolf. 

In de keuken is een kleine koelkast. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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In de lades onder het aanrecht ligt 

het bestek. 

In de lades onder het aanrecht 

staan pannen en potten. 

In de kasten onder het aanrecht staan schalen en potten.

In de kasten onder het aanrecht staan borden en kommen.

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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In de kasten onder het aanrecht 

staan enkele vuilbakken. 

In de kasten boven het aanrecht staan suiker, koffiefilters, 

thee, koffiepads, peper, zout, etc. 

In de kasten onder het aanrecht liggen handdoeken, 

pannenlappen en schotelvodden.

In de kasten boven het aanrecht staan glazen en tassen.  

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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In de keuken is een deur.

Via deze deur kan ik naar de berging gaan. 

Dit is de berging. 

In de lade onder het aanrecht is een prijslijst voor de 

streekproducten die ik in de koelkast in de berging kan 

vinden.

Ik kan deze producten drinken tijdens mijn verblijf.

Het geld laat ik op het einde van mijn verblijf achter in de 

schuif of schrijf ik over op het rekeningnummer 

BE21 0018 9678 6803.

In de berging staan een wasmachine en droogkast. 

Ik mag deze gebruiken tijdens mijn verblijf. 

Ik breng zelf wasproducten mee. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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Op de koelkast staan enkele wijnflessen. 

Ik mag deze drinken als ik dat wil. 

Hiervoor betaal ik op het einde van mijn verblijf. 

Via de andere deur in de berging kan ik naar de tuin gaan. 

In de berging staat een extra koelkast met streekproducten.

Ik mag deze drinken als ik dat wil. 

Hiervoor betaal ik op het einde van mijn verblijf. 

De vloer in de keuken en berging bestaat uit grijze tegels.

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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Dit is het toilet. 

In deze ruimte is een lavabo en toilet. 

De volgende deur is de deur naar de eerste slaapkamer. 

Ik ga opnieuw naar de inkomhal. 

Aan de rechterkant van de inkomhal zijn 2 slaapkamers, een 

toilet en een badkamer. 

De deur aan de rechterkant is de deur van het toilet. 

Rechts van de deur hangen kapstokken.

Hier kan ik mijn jas aan ophangen als ik dat wil. 

Dit is de eerste slaapkamer. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

In deze slaapkamer staat een stapelbed. 

Bij elke verdieping van het stapelbed is een klein nachtkastje 

met nachtlampje. 

In het nachtkastje liggen stopcontacten. 

In de kamer staat een kleine zetel.

Boven de zetel hangt een spiegel.
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

In deze slaapkamer staat een kast. 

In de kast liggen extra dekens.

Er staat een stofzuiger in de kast. 

Bij elk voorwerp hangt een label.

Zo weet ik waar ik het voorwerp moet terugplaatsen.

In de kast zijn ook enkele lege plekken.

Hier kan ik mijn kleren opbergen als ik dat wil.
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

In de slaapkamer zijn enkele ramen. 
Voor deze ramen hangen gordijnen. 
Ik kan deze gordijnen dicht doen als ik wil slapen. 
Het zal nooit helemaal donker zijn in de kamer. 

De vloer in de slaapkamer bestaat uit laminaat. 

De volgende deur aan de linkerkant van de gang is de deur 

naar de badkamer. 

In de badkamer zijn 2 schakelaars.

Via de rechterschakelaar doe ik het licht aan.

Via de linkerschakelaar doe ik de ventilatie aan. 

Dan hoor ik een zuigend geluid. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

Dit is de badkamer. 
In de badkamer is een bad met losse douchekop. 

In de badkamer is een lavabo. 

In de badkamer is een verwarmingstoestel.

Als het te koud is, kan ik deze verwarming in het stopcontact 

steken en aandoen. 

In de kast onder de lavabo liggen enkele handdoeken. 

Deze mag ik gebruiken tijdens mijn verblijf. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

In de kast naast de lavabo ligt een haardroger. 

In de kast naast de lavabo ligt een EHBO-kistje. 

Boven de kast staat een opstapje.

Kinderen kunnen dit gebruiken om beter aan de lavabo te 

kunnen. 

De vloer in de badkamer bestaat uit groene tegels. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

De laatste deur in de gang gaat naar de tweede slaapkamer. 

Dit is de tweede slaapkamer.

In deze slaapkamer staat een tweepersoonsbed. 

Naast beide kanten van het bed staat een nachtkastje met 

nachtlampje. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

In het linkernachtkastje ligt een wekkerradio. 

In de slaapkamer staat een kast. 

Ik kan mijn kleren opbergen in de kast als ik dat wil.

In deze kast liggen extra dekens en handdoeken.
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

Bij elk voorwerp hangt een label.

Zo weet ik waar ik het voorwerp moet terugplaatsen.

Sommige voorwerpen zijn privé.

Deze voorwerpen mag ik niet gebruiken. 

In de slaapkamer staat een zetel. 

Naast de zetel hangt een spiegel. 

Aan de muur hangt een decoratieve klok.

Deze klok werkt niet.

Onder de klok hangt een kapstok. 

In de slaapkamer zijn enkele ramen. 
Voor deze ramen hangen gordijnen. 
Ik kan deze gordijnen dicht doen als ik wil slapen. 
Het zal nooit helemaal donker zijn in de kamer. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
HET VAKANTIEHUISJE

De vloer in de slaapkamer bestaat uit laminaat. 

Ik zal slapen in de slaapkamer met het dubbelbed/stapelbed (Schrap wat niet past).

................................................................................... zal bij mij in de kamer slapen. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
DE TUIN

Rondom Huisje Lorann is een grote tuin.

In deze tuin kan ik veel doen.

De tuin is volledig omheind.

Hieronder kan ik lezen wat ik allemaal kan doen in de tuin. 

Ik kan naar de tuin gaan via de schuifdeur in de woonkamer.

Ik kan naar de tuin gaan via het hek aan de parking. 

Ik kan naar de tuin gaan via de deur in de berging. 
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Dit is de tuin.

In de tuin kan ik spelen, wandelen, zitten en zoveel meer.

In de tuin staan veel bomen, struiken en bloemen. 

Ik mag hier tussen wandelen.

Ik doe mijn best om voorzichtig te zijn zodat ik de planten en 

dieren niet kapot maak.

Op het terras staat een tafel met enkele stoelen. 

In de tuin staat een klein klimrek.

Hier kan ik op spelen als ik dat wil.

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
DE TUIN
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Dit huisje is op slot.

In dit huisje wordt materiaal van de eigenaars opgeborgen.

Ik ga hier niet naar binnen.

In de tuin is een tuinhuis.

Op het einde van de tuin staat een klein, houten huisje. 

In dit tuinhuis kan ik mijn fietsen plaatsen als ik dat wil.

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
DE TUIN
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
DE TUIN

In het tuinhuis staan een barbecue en enkele ligstoelen.

Deze mag ik gebruiken als ik dat wil. 

Aan de rechterkant van het huis is een klein, overdekt terras.

In het tuinhuis staan enkele stoelen, een wasrek en 

strijkplank.

Deze mag ik gebruiken als ik dat wil. 

Hier is een zithoek. 
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
DE TUIN

Aan de linkerkant van het huis is een pad. 

Dit pad gaat naar de deur van de berging.

Aan de muur naast de deur hangt een wasrek.

Hier kan ik mijn was ophangen als ik dat wil.

Aan de muur bij deze zithoek staat een mand met hout.

Dit hout kan ik gebruiken voor de kachel in het huis. 

Tegenover de deur staat een kast.
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MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
DE TUIN

In de kast staat ook een kleinere kast met materiaal van de 

eigenaars.

Hierop staat privé.

Ik gebruik dit materiaal niet. 

In deze kast staan de bakken voor het leeggoed. 

Hier kan ik het gebruikte leeggoed plaatsen.
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In Huisje Lorann is een sleutelkluisje.

Hier kan ik mijn sleutels opbergen als ik op uitstap ga. 

Zo kan ik ze niet verliezen. 

De deur van het huis sluit namelijk automatisch als ik deze 

dicht doe achter mij. 

Op het einde van mijn verblijf laat ik mijn sleutels hier 

achter. 

Ik kan het sleutelkluisje vinden naast het poortje van het 

tuinhek bij de voordeur. 

HET SLEUTELKLUISJE
MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN

Dit is het sleutelkluisje.

Ik krijg de code voor het sleutelkuisje van Pieter als ik 

aankom in Huisje Lorann.

De code tijdens mijn verblijf is ..........................................

Ik draai aan de wielen tot ik de juiste cijfers zie. 
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Als ik de juiste cijfers zie, trek ik het zwarte hendeltje aan de 
linkerkant naar beneden. 
Zo kan ik het sleutelkluisje opendoen. 

HET SLEUTELKLUISJE
MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN

Ik kan de sleutels hier opbergen.
Daarna doe ik het sleutelkluisje terug toe.
Ik verdraai de cijfers.
Zo is het sleutelkluisje goed gesloten. 
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AFVALBEHEER
MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN

Tijdens mijn verblijf in Huisje Lorann doe ik mijn best om het 
afval goed te sorteren.
Hieronder kan ik lezen hoe ik dit moet doen. 

In de keuken staan 3 vuilbakken:
- een vuilbak voor het restafval
- een vuilbak voor PMD en plastic
- een vuilbak voor GFT-afval (onder de lavabo)

In de berging staat een doos voor papier en karton. 

Als ik door de berging ga, kan ik naar buiten gaan.
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Aan mijn rechterkant staat een tuinbox. 

AFVALBEHEER
MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN

In deze tuinbox staan 3 sorteerbakken.
Dit zijn sorteerbakken voor:
- PMD en plastic
- restafval 
- glas
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In samenwerking met Toerisme Provincie Vlaams-Brabant 

werkte Toerisme voor Autisme een snoezelkoffer uit voor 

Huisje Lorann.

Een snoezelkoffer is een koffer boordevol materiaal zoals een 

koptelefoon, verzwaringsdeken, tangle, evenwichtsbord en 

zoveel meer. 

Deze snoezelkoffer kan jij tijdens jouw verblijf gratis 

gebruiken. 

Ik kan de snoezelkoffer verkrijgen bij Pieter of Isabel. 

Op het einde van mijn verblijf geef ik de snoezelkoffer terug 

af. 

MIJN VERBLIJF IN HUISJE LORANN
DE SNOEZELKOFFER
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ACTIVITEITEN RONDOM HUISJE LORANN
AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN

Rondom Huisje Lorann zijn er enkele activiteiten die ik kan 

doen met stappenplan van Toerisme voor Autisme. 

Hieronder worden deze activiteiten opgesomd. 

De stappenplannen voor deze activiteiten kan je gratis 

downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be

In de buurt van Huisje Lorann kan ik naar Belevingscentrum 

‘14- ‘18 gaan.

Dit duurt ongeveer 25 minuten met de auto.

In de buurt van Huisje Lorann kan ik naar het 

Damiaanmuseum gaan.

Dit duurt ongeveer 15 minuten met de auto.

In de buurt van Huisje Lorann kan ik naar het Sven Nys 

Cycling Center gaan.

Dit duurt ongeveer 6 minuten met de auto.

Dit duurt ongeveer 45 minuten te voet.
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EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?
IK GA WEG UIT HUISJE LORANN

Mijn verblijf in Huisje Lorann zit er op. 

Het is tijd om naar huis te gaan. 

Ik maak mijn valies. 

Ik moet ten laatste uitchecken om 11 uur.

Ik sorteer het afval in de grote afvalemmers in de 

tuinberging.

Ik kan hierover meer lezen op pagina 51.

De opkuis van het vakantieverblijf is altijd inbegrepen. 

Dat wil zeggen dat ik niet grondig moet kuisen. 

Als het echt zeer vuil is, kan het wel leuk zijn voor de 

eigenaars dat ik een beetje gekuist heb. 

Er zijn enkele zaken die ik altijd moet doen voor ik

vertrek. 

Deze worden hieronder overlopen.
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Ik maak de vaatwasser leeg. 

EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?
IK GA WEG UIT HUISJE LORANN

Als ik dat wil, kan ik een berichtje achterlaten in het 
gastenboek. 
Het gastenboek ligt op de kast in de woonkamer. 

Ik doe het bedlinnen van de bedden.

Ik verzamel het bedlinnen en de handdoeken. 

Ik doe deze in de badkuip. 

Als ik gedronken heb van de streekproducten, laat ik geld 
achter in de schuif bij de prijslijst.
Ik kan het geld ook overschrijven naar BE21 0018 9678 6803.
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EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?
IK GA WEG UIT HUISJE LORANN

Het is tijd om te vertrekken.

Ik doof alle lichten. 

Ik sluit de deur.

De sleutel berg ik op in het sleutelkastje naast het 

tuinpoortje.

Ik kan hierover meer lezen op pagina 49.

Ik ben vertrokken.

Ik stuur een sms naar Pieter (0472 29 40 83) of Isabel (0470 

32 58 36) om te laten weten dat ik vertrokken ben. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG
DE TERUGWEG

 Ik doe mijn best om te vertrekken uit Huisje Lorann om 

…….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem. 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg 

naar huis. 

Het kan zijn dat we iets minder lang of langer onderweg zijn. 

Dat is oké. 
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Ik stap op de bus. 

Ik stap uit aan het station van …………….………………………………

…………….....…………………………………................

De rit duurt ongeveer ………. minuten.

Ik stap van Huisje Lorann naar de bushalte van de bus met 

nummer...............

Ik stap op de trein.  

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren 

moet overstappen.

Ik stap over in het station van ...…………………………………… of in 

de stations 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 af aan de halte 

…………………………………………………………………
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DE TERUGWEG

Ik stap van Huisje Lorann naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. 

Het is ongeveer ……….. minuten stappen.

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ..……….…………..…………... (bestemming).

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………....………………………………………
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar……...…………………………..(bestemming).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



63

DE TERUGWEG
IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar mijn fiets. 

Ik doe mijn fietsslot open. 

Ik ga met de fiets naar ………………......……………. (bestemming).  
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DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET
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     Dit is het einde van mijn bundel. 
     Zo zal mijn verblijf 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 vakantie van. 


