
1

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF



2

INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave ..............................................................................................................................................02

Hoe gebruik ik het stappenplan?...................................................................................................................03

Wat ga ik doen en wanneer? ........................................................................................................................05

Informatie voor ik vertrek .............................................................................................................................06

Vertrekuur en reistijd ....................................................................................................................................09

Hoe ga ik naar ‘t Mollenhof? ........................................................................................................................09

  Ik ga met de trein en wordt opgehaald door Griet of Free ................................................................10

  Ik ga met de trein en bus .......................................................................................................................12

  Ik ga met de auto ...................................................................................................................................14

  Ik ga met de bus .....................................................................................................................................16

  Ik ga met de fiets ...................................................................................................................................18

  Ik ga te voet ............................................................................................................................................20

Ik kom aan in ‘t Mollenhof ............................................................................................................................22

Mijn verblijf in ‘t Mollenhof ..........................................................................................................................25

  B&B ‘t Mollenhof ...................................................................................................................................26

  De Kinderboerderij .................................................................................................................................46

  Groot terras ............................................................................................................................................52

  Klein terras .............................................................................................................................................55

  Prikkels in ‘t Mollenhof .........................................................................................................................56

Andere faciliteiten ‘t Mollenhof ...................................................................................................................57

  Activiteiten met dieren ..........................................................................................................................58

  Spelen op de boerderij .........................................................................................................................62

    Ik maak een ritje met de huifkar .............................................................................................................64

  Dagactiviteiten .........................................................................................................................................65

  Ontbijt in B&B .......................................................................................................................................66

  Avondmaal in B&B ................................................................................................................................67

  De snoezelkoffer .....................................................................................................................................69

Autismevriendelijke activiteiten rondom ‘t Mollenhof .................................................................................70

Einde van het verblijf: Wat nu? .....................................................................................................................72

De terugweg .................................................................................................................................................73

  Ik ga te voet en met de trein .................................................................................................................74

  Ik ga met de bus en trein .......................................................................................................................75

  Ik ga met de auto ...................................................................................................................................77

  Ik ga met de bus .....................................................................................................................................78

  Ik ga met de fiets ...................................................................................................................................79

  Ik ga te voet ............................................................................................................................................80

Slot.................................................................................................................................................................81



3

HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 

In samenwerking met ‘t Mollenhof 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 ‘t Mollenhof te gaan. 

Je kan met de bus gaan, met de auto… 

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

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

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

Je doet hetzelfde met het ‘Afsprakendocument’. 

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

Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen. 

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

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

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

Zo zullen de pagina’s niet door elkaar geraken. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 
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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 ‘t Mollenhof 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 ‘t Mollenhof 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 Bever. Ik verblijf in ‘t Mollenhof. Dit is een B&B met een kinderboerderij. 

Veel mensen vinden een verblijf in deze B&B leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien 

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

INFORMATIE

Ik ga op vakantie naar Bever. Dit is een stad in de provincie Vlaams-Brabant. Bever 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 ‘t Molenhof. Ik zal ……….. keer slapen in deze vakantiewoning. 

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

naar ‘t Mollenhof.
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Voor ik vertrek naar ‘t Mollenhof zal ik 1 mail ontvangen. 

Dit is een bevestigingsmail met meer informatie over mijn 

aankomst, afspraken en dergelijke meer.

In deze mail zit een bijlage “Reservering en 
annuleringsvoorwaarden’.
In deze bijlage staat een rekeningnummer. 
Ik stort 50% van het totale bedrag op dit rekeningnummer.
Ik betaal binnen 5 dagen na het ontvangen van de mail. 
Van zodra de betaling ontvangen wordt, is de reservering 
definitief.
De rest van de betaling gebeurt bij het uitchecken op het 
einde van mijn verblijf. 

VOOR MIJN VERTREK

Lakens zijn aanwezig in ‘t Mollenhof. 

Ik hoef dus zelf geen lakens mee te nemen. 

Ik stuur mijn aankomsttijd via sms door naar het nummer 

van Griet. 

Dat is 0478 71 90 94.

Zo kan Griet me komen opwachten als ik toekom. 
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Er is geen wifi aanwezig in ‘t Mollenhof. 

Ik kan wel mijn eigen 4G gebruiken.

VOOR MIJN VERTREK

Huisdieren zijn niet toegelaten in ‘t Mollenhof.

‘t Mollenhof is een speciale B&B, want de vakantiewoning 

hoort bij een boerderij met dieren. 

Op een boerderij is er veel modder.

Ik kan dus vuil worden.

Ik breng best laarzen en kleren mee die vuil mogen zijn.

Handdoeken zijn aanwezig in ‘t Mollenhof.

Ik hoef dus zelf geen handdoeken mee te nemen. 
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VERTREKUUR EN REISTIJD

Ik kan inchecken in ‘t Mollenhof vanaf 16 uur. 

Ik kan ook later inchecken als ik dat wil. 

Ik laat op voorhand weten wanneer ik ongeveer zal 

toekomen door een sms te sturen naar het nummer 

0498 84 26 09.

Het is tijd om te vertrekken naar ‘t Mollenhof. 

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

(uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem.

IK VERTREK NAAR ‘T MOLLENHOF

De route naar ‘t Mollenhof 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 ‘T MOLLENHOF?

IK GA MET DE TREIN EN WORDT OPGEHAALD DOOR FREE OF GRIET

IK GA MET DE TREIN EN 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 ‘T MOLLENHOF?

Ik ga met de trein naar ‘t Mollenhof. 

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 Galmaarden. 

IK GA MET DE TREIN EN WORDT OPGEHAALD DOOR FREE OF GRIET

Het is langer dan 1 uur stappen van het station naar de B&B.

Ik kan op voorhand bellen naar Free of Griet om te vragen of 

ze me kunnen komen ophalen aan het station.

Ik stuur de dag zelf een sms met het aankomstuur. 

Free of Griet komen me dan ophalen aan het station.

Ze rijden met mij naar de B&B.

Ik kom aan bij ’t Mollenhof.
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Ik herken de ingang aan de banner op het gebouw.

Ik wandel verder op het pad. 

Ik wandel naar het poortje van ‘t Mollenhof.

Het poortje bevindt zich rechts van het pad.

HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?
IK GA MET DE TREIN EN WORDT OPGEHAALD DOOR FREE OF GRIET
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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 ……..……………………………………................

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

HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik ga met de trein naar ‘t Mollenhof. 

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 Galmaarden. 



13

HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik ongeveer 

………………….................. minuten wandelen naar ‘t Mollenhof.

Ik kom aan bij ‘t Mollenhof.

Ik herken de ingang aan de banner op het gebouw.

Ik wandel verder op het pad. 

Ik wandel naar het poortje van ‘t Mollenhof.

Het poortje bevindt zich rechts van het pad.
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HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?

Ik ga met de auto naar ‘t Mollenhof. 

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

IK GA MET DE AUTO

Ik kom aan bij ‘t Mollenhof.

Ik herken de ingang aan de banner op het gebouw.

Ik rij verder op het pad. 
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HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?

Ik zie een bord.

Er staat ‘parking gasten B&B’ op.

Ik parkeer mijn auto rechts.

IK GA MET DE AUTO

Ik wandel naar het poortje van ‘t Mollenhof bij de parking.

Het poortje bevindt zich rechts van de weg.
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HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?

Ik ga met de bus naar ‘t Mollenhof. 

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

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

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

IK GA MET DE BUS

Als ik van de bus stap, moet ik nog …………….. minuten 

stappen tot de ingang van ‘t Mollenhof. 

Ik kom aan bij ‘t Mollenhof.

Ik herken de ingang aan de banner op het gebouw.
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HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?
IK GA MET DE BUS

Ik wandel verder op het pad. 

Ik wandel naar het poortje van ‘t Mollenhof.

Het poortje bevindt zich rechts van het pad.
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HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?

Ik ga met de fiets naar ‘t Mollenhof.

IK GA MET DE FIETS

Ik kom aan bij ‘t Mollenhof.

Ik herken de ingang aan de banner op het gebouw.

Ik fiets verder op het pad. 
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HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?

Ik kom aan bij het poortje van ‘t Mollenhof.

Het poortje bevindt zich rechts van het pad.

Ik zet mijn fiets aan de kant. 

Ik doe mijn fiets op slot.

IK GA MET DE FIETS
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HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?

Ik ga te voet naar ‘t Mollenhof. 

IK GA TE VOET

Ik kom aan bij ‘t Mollenhof.

Ik herken de ingang aan de banner op het gebouw.

Ik wandel op het pad. 



21

HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?
IK GA TE VOET

Ik wandel naar het poortje van ‘t Mollenhof.

Het poortje bevindt zich rechts van het pad.
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IK KOM AAN BIJ ‘T MOLLENHOF: WAT NU?
AANKOMST

Griet wacht mij op aan de parking.

Wij gaan samen door het poortje naar de B&B.

Ik let er altijd op dat het poortje goed gesloten is.

Griet en Kristof zijn de eigenaars van ‘t Mollenhof. 

Kristof wordt vaak boer Free genoemd.

Ik wacht geduldig tot Griet komt.

Ik kom aan bij het poortje van ‘t Mollenhof.
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IK KOM AAN BIJ ‘T MOLLENHOF: WAT NU?

Ik begroet Griet. 

Ik zeg mijn naam en waarom ik hier ben. 

AANKOMST

Griet geeft me uitleg over B&B.

Ze geeft me een rondleiding in B&B.

Vanaf pagina 26 kan ik meer lezen over de B&B.

De sleutel van B&B hangt aan de deur. 

Deze sleutel hou ik goed bij of laat ik in het slot van de deur.

Als ik iets niet begrijp, kan ik altijd vragen om meer uitleg.
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IK KOM AAN BIJ ‘T MOLLENHOF: WAT NU?

De uitleg in B&B is gedaan. 

Boer Free geeft nu een rondleiding van de boerderij.

Vanaf pagina 46 kan ik meer lezen over de boerderij.

AANKOMST

Ik neem afscheid van Griet of boer Free. 

Ik ga terug naar B&B.

Ik kan nu mijn valies uitpakken.
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

B&B ‘T MOLLENHOF

DE KINDERBOERDERIJ

GROOT TERRAS

KLEIN TERRAS
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Dit is ‘t Mollenhof. 

Hier zijn meerdere gebouwen.

MIJN VERBLIJF

Het gebouw aan de straatkant is van Griet en boer Free, de 

eigenaars van ‘t Mollenhof. 

Hier ga ik niet naar binnen.

Mijn verblijf bevindt zich op het einde van de stallen.

Mijn verblijf is op de eerste verdieping.

Ik kan naar binnen gaan in mijn verblijf via deze trap.

Deze trap bevindt zich op het einde van de stallen.
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Ik wandel naar boven.

De trap is stijl.

De trap is gemaakt van beton.

Op de boerderij kan het modderig zijn.

Mijn schoenen kunnen vuil zijn.

Dit is oke.

Daarom maak ik mijn schoenen proper.

Voor ik naar boven kan gaan, kan ik het poortje dichtdoen 

als ik dat wil.

Ik zie de voordeur van B&B.

Ik doe de deur open.

Ik ga naar binnen.

MIJN VERBLIJF
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Ik kom binnen in de hal.

Ik zie een bankje waarop ik mijn schoenen kan zetten als ik 

deze uit doe. 

Rechts daarvan is er een brandblusser.

In wandel verder en zie langs de rechterkant kapstokken met 

dieren.

Ik hang mijn jas op.

Ik wandel de leefruimte binnen.

Aan de linkerkant zie ik een bar staan.

MIJN VERBLIJF
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Op de bar staat een koffiemachine.

Bovenaan op het rekje staat een potje met capsules voor de 

koffie. 

Met deze koffiemachine kan ik ook warm water koken voor 

thee. 

Links daarvan zie ik een vuilbakje.

Hier kan ik de capsules van de koffieapparaat weggooien.

Ik doe hier geen ander afval in. 

Ik zie een kalender en een klok.

MIJN VERBLIJF

Boven de bar hangt een prijslijst met drankjes op.

Als ik een drankje wil van de minibar, dan betaal ik hiervoor.

Ik zie ook een kaartje met informatie over 

coronamaatregelen.
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Onder de bar links staan borden en tassen.

Onder de bar in het midden staat een kleine frigo waar 

drankjes bewaard kunen worden.

Dit is een betaalde minibar.

Als ik een drankje wil van de minibar, dan betaal ik hiervoor 

op het einde van mijn bezoek. 

Ik mag eigen drank ook bewaren in de minibar. 

Ik bewaar geen eigen eten in de minibar.

MIJN VERBLIJF

Onder de bar rechts staan glazen en wijnglazen.

In de lades onder het aanrecht kan ik het bestek vinden.
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Deze afstandsbediening is om de lamp ‘Nijntje’ aan te zetten.

Dit is de lamp ‘Nijntje’.

Op de rekken boven de bar zie ik een radio staan.

Links daarvan zie ik een afstandsbediening.

MIJN VERBLIJF

Ik neem de afstandsbediening.
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Boven de bar is er een airco.

Als ik het te warm of te koud heb, kan ik de airco aanzetten 

of uitzetten.

Dit is een airco die geluidloos is.

Rechts van de bar is de stofzuiger.

MIJN VERBLIJF

IK druk op de bovenste zwarte knop om de lamp aan te 

zetten.

Als ik de lamp ‘Nijntje’ wil uitzetten, trek ik de stekker uit.
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Het bovenstuk van de stofzuiger kan gebruikt worden als 

een kruimeldief. 

Ik plaats hiervoor de kruimeldief op de stofzuiger.

De ramen in de leefruimte zijn dakramen.

Ik kan ze openmaken als ik nood heb aan frisse lucht. 

De ramen hebben geen gordijnen of rolluiken. 

Hierdoor kan ik het niet volledig donker maken in de kamer.

Op de middenste vensterbank liggen brochures en een 

informatieblad van Toerisme Vlaanderen.

In de brochures staan leuke eetgelegenheden en 

wandelingen die ik in de omgeving kan doen.

MIJN VERBLIJF

Als ik door het raam kijk, kan ik de boerderij zien. 
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In deze leefruimte staat een tafel voor 6 personen.

Ik kan eten aan deze tafel.

Op de tafel zie ik een wit mandje staan.

Het vuil bestek en borden plaats ik in het mandje.

Griet komt het ophalen. 

Ze zal dit kuisen.

Als het proper is, zal Griet het komen brengen.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

In de zithoek staat een salontafel en enkele eenzitten.

Er is ook een rekje met leuke boeken en gezelschapsspelen. 

Op de poef zie ik dekens liggen. 
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Er is een zithoek waar ik dvd’s kan kijken.

Er is een grijze tapijt met leuke kussens en knuffels.

Er is een grijze tapijt en leuke kussens en knuffels.

Ik kan bij de knuffels gaan zitten. 

MIJN VERBLIJF

Er is een tv.

Ik zie twee afstandsbedieningen.

Op de linker vensterbank zie ik dvd’s liggen.
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MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

De grote afstandsbediening is om de tv aan en uit te zetten. 

De kleine afstandsbediening is voor de dvd-speler.

De dvd-speler bevindt zich onder de tv in een houten kist.

Ik gebruik de kleine afstandsbediening om die aan te zetten.

Ik steek een dvd in de dvd-speler.

Ik kan de tv aanzetten en ik kan kijken naar een film als ik 

dat wil.

MIJN VERBLIJF

In de leefruimte is er een toilet.
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Naast de toiletdeur zie ik een thermostaat. 

Ik kan de temperatuur van de ruimte aanpassen met de 

pijlen. 

De pijl naar boven is om het warmer te maken in de ruimte. 

De pijl naar beneden is om het kouder te maken in de 

ruimte.

Dit is het toilet.

Rechts van de wc staat een zwarte vuilbak.

Links van de wc staat een borstel om de wc proper te maken. 

Er is ook toiletpapier aanwezig en een lavabo met zeep en 

handdoekje. 

Bovenaan het plafond zie ik een ventilator. 

Als ik het licht aandoe, zal de ventilator ook aangaan.

Dit dient om het toilet te verluchten.

Het kan wat geluid maken. 

Dat is oke.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

Naast het toilet is er een doorgang naar de slaapkamers en 
badkamer.
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Links is een tweepersoonsbed.

In het bed liggen er 4 kussens.
Rechts is een nachtlampje en een stopcontact. 

Boven het bed zie ik een klein raampje.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

Als er te veel zonlicht binnenkomt, kan ik het raampje sluiten 

met 2 panelen.
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Ik kan het raampje ook openmaken voor wat frisse lucht.

Dit doe ik met een hendel.

Ik duw hiervoor de hendel naar boven.

Rechts van de gang zie ik een deur naar de badkamer.

Ik doe de deur open.

Ik kom binnen in de badkamer.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

Er is een vloer met gekleurde tegels.
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In de badkamer is er douche en een lavabo met een spiegel.

Onder de lavabo zie ik een haardroger liggen.

Ik kan deze gebruiken om mijn haar af te drogen.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

De douche is een regendouche.

Rechts van de lavabo zie ik een witte vuilbak staan. 

Er is ook een rekje met een elektrische verwarming.

Ik kan die aanzetten als ik het koud heb in de badkamer.
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Op het rekje zie ik ook handdoeken liggen die kan ik 

gebruiken om me af te drogen.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

Rechts van het rekje zie ik een krukje staan met daarop een 

badmat.

Daarvoor staat een kruk.

Die kan ik gebruiken als ik niet aan de lavabo kan.

De badkamer heeft een raam in het dak. 

Het raam heeft geen verduisteringsgordijn.
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Als ik buiten de badkamer kom, wandel ik verder naar de 
tweede slaapkamer.

Ik zie twee manden liggen met playmobil en legoblokken.
Daarachter bevindt zich een klein raampje met een blauwe 
gordijn.

Links daarvan zie ik een witte kast staan met lades. 
In de bovenste lades bevinden zich gezelschapsspelletjes.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

In een andere lade zie ik puzzels liggen.
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In de tweede lade rechts zie ik extra handdoeken liggen en 

toiletpapier die ik kan gebruiken.

In de slaapkamer is er een stapelbed voor twee personen in 

de vorm van een huisje. 

Als ik het trapje opga, zie ik een geel ballon hangen.

Dit is een lampje die ik kan aanzetten voor het slapengaan.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

Hier brandt het lampje. 

Op het bed bevinden zich lakens.
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Op de lakens zie ik paarden afgebeeld.

Naast het stapelbed zie ik een extra bed staan.

Hier kan ik ook slapen als ik dat liever heb.

Onder het stabelbed kan ik een bed uitschuiven. 

Ik trek aan de handvat.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

Hier zie ik een bed dat volledig is uitgeschoven.

Hier kan ik ook slapen.
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Als ik terug naar de leefruimte wil gaan, wandel ik door de 

gang.

Rechts zie ik een tweepersoonsbed.

Links een muur met houten panelen. 

Voor mij zie ik een deur.

Ik kan ook een babybed lenen als ik dat wil.

Dan vraag ik dit op voorhand aan Griet.

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF

Ik zal slapen in B&B.

Ik slaap in de tweepersoonskamer/kamer met het stapelbed 

(Schrap wat niet past).

Soms kan het zijn dat niet alle bedden gedekt zijn.

Dat is oké.

Griet dekt de bedden die we nodig zullen hebben.
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Op de boerderij zijn veel dieren. 

Alle dieren zitten in afgesloten weides.

Soms kan het zijn dat de kippen vrij rondlopen. 

Dat is oké.

Soms kan het zijn dat boer Free de dieren in een andere 

weide zet. 

Dat is oké. 

Er zijn kippen op de boerderij. 

DE KINDERBOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Er zijn twee varkens.

Er zijn schapen en een alpaca.
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DE KINDERBOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

De stal is verbonden met een weide.

In de weide zie ik nog meer dieren staan.

Er is een weide met paarden.

Er is een stal met een paard.

Er is een stal met geiten.

Op de poort staat: ‘geen toegang’.

Ik mag het poortje niet opendoen zonder begeleiding van 

boer Free.



48

In de andere stal bevinden zich cavias.

Ik mag de cavias aaien en vastpakken als ik dat wil. 

Als ik dat liever niet doe, is dat oké.

DE KINDERBOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Ik mag de geit aaien als ik dat wil. 

Als ik dat liever niet doe, is dat oké.

Ik zie een stal met blauwe poortjes waar meer dieren te 

vinden zijn.

Als ik een poortje zie met ‘geen toegang’ vraag ik altijd hulp 

aan boer Free.

Ik mag hier niet alleen naar binnen.
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DE KINDERBOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Er zijn ook konijnen met hangende oren.

Ik mag de konijnen aaien als ik dat wil. 

Als ik dat liever niet doe, is dat oké.

De weides zijn afgesloten met een poort. 

Zo kunnen de dieren niet weglopen. 

Ik kan deze poort zelf open doen. 

Ik heb geen sleutel nodig. 

Ik let er op dat ik de poort goed dicht doe achter mij.

Zo kunnen de dieren niet weglopen.

Ik zie ook een kooi staan.

In de kooi zijn er kanaries.

Er zijn ook konijnen.

Ik mag de konijnen aaien als ik dat wil. 

Als ik dat liever niet doe, is dat oké.
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DE KINDERBOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Op de boerderij zijn er ook weides met modder.

Ik doe mijn laarzen aan of schoenen die vuil mogen worden.

Op de boerderij zijn er weides met gras.

Dit zijn speelweides waar ik mag spelen.

Het veld is afgesloten met een andere poort. 

Ik kan deze poort zelf open doen. 

Ik heb geen sleutel nodig. 

Ik let er op dat ik de poort goed dicht doe achter mij.

Ik kan spelen op het veld.

Op de boerderij is er een parcours bij kippen. 

Ik zie boomstammen liggen op de grond.

Ik kan dit parcours doorlopen om meer om meer dieren op 

de boerderij te zien.
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DE KINDERBOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Ik volg het pad.

Als ik dit parcours doe, wandel ik tussen de kippen. 

Dat is oké. 

Ik volg het parcour.

Ik wandel over autobanden.

Op de boerderij zijn veel dieren.

Hierdoor kan het hier een beetje ruiken. 

In stallen is de geur het sterkst.

Dat is oké. 
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In B&B is er een grote terras.

Ik zie een tent en tafeltjes staan.

Ik mag hier zitten als ik dat wil.

Onder de tent hangen lichtjes.

GROOT TERRAS
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Onder de tent zijn er tafels.

Hier kan ik gezellig dineren.

Er is een voetbaltafel.
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Er zijn twee kooien.

In deze kooien zitten vogels.

GROOT TERRAS
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Er is een gezellige zithoek met een zetel.

Hier kan ik zitten, als ik dat wil.

Ik zie een frigo met drankjes.

Ik mag een drankje nemen.

Ik verzamel mijn afval bijvoorbeeld een leeg flesje of een 

leeg blikje.

Op het einde van mijn bezoek zal Griet dit tellen om te 

weten hoeveel ik gebruikt heb.
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Op de boerderij is een hond.

Deze hond blijft op het terras als ik in de B&B verblijf.

GROOT TERRAS
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Een deel van het groot terras is privéterras.

Dit is het terras van Griet en Free.

Hier kan ik niet zitten. 

Dit terras is aan de linkerkant van het groot terras.
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KLEIN TERRAS
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

In de B&B is er een klein terras.

Op dit terras staat een kleine tafel met stoelen.
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PRIKKELS IN ‘T MOLLENHOF
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Op de boerderij zijn veel dieren.

Hierdoor kan het hier een beetje ruiken. 

In stallen is de geur het sterkst.

Dat is oké. 

Op de boerderij zijn veel dieren en andere mensen.

Hierdoor kan het hier een beetje luid zijn.

Dat is oké. 

Als ik hier niet goed tegenkan, hoef ik niet buiten te blijven.

Ik kan altijd terug naar B&B gaan.

Daar is het wat rustiger.

Boerderij is een zeer actieve kinderboerderij.

Er gaan voortdurend schoolbezoeken en verjaardagsfeestjes 

door.

Hierdoor kan er veel lawaai zijn.

Als ik wil, mag ik meedoen met de activiteiten.

Als ik dat niet wil, is dat oke.

Als ik niet zo goed tegen de drukte en geuren kan, ga ik 

binnen in de B&B.

Daar is het rustiger en ruik ik de geuren van de boerderij niet 

meer. 
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ANDERE FACILITEITEN: ‘T MOLLENHOF

ACTIVITEITEN MET DIEREN

SPELEN OP DE BOERDERIJ

IK MAAK EEN RITJE MET DE HUIFKAR

DAGACTIVITEITEN 

ONTBIJT IN B&B

AVONDMAAL IN B&B



58

Tijdens mijn verblijf in ‘t Mollenhof kan ik meehelpen op de 

boerderij. 

Als ik dat liever niet doe, dan moet ik dat niet doen. 

Dat is oké. 

Ik kan kiezen om 1 keer mee te helpen of ik kan vaker 

meehelpen. 

Als ik wil meehelpen op de boerderij, ga ik op zoek naar boer 

Free of Griet van de boerderij. 

Hij/zij zal me uitleggen wat ik moet doen. 

Ik kan ervoor kiezen om te helpen met het voederen van 

dieren.

De dieren worden 2 keer per dag gevoederd.

Om 9u ’s morgens beginnen boer Free en Griet met het 

voederen van de dieren.

Dit duurt tot ongeveer 11u.

Tussen 16u en 17u ’s avonds beginnen boer Free en Griet 
opnieuw met het voederen van dieren.
Dit duurt tot ongeveer 18u30.

ACTIVITEITEN MET DIEREN
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
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ACTIVITEITEN MET DIEREN
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Om de dieren te voederen doe ik laarzen aan. 

Ik doe ook kleren aan die vuil mogen worden.

De voeding voor de dieren is in dit gebouw.

Het gebouw bevindt zich naast de stallen met dieren en 

blauwe poortjes.

Ik zeg aan Boer Free of Griet dat ik graag zou helpen met het 

voederen van dieren.

Boer Free of Griet legt me uit wat ik moet doen.

Ik doe mijn best om goed te luisteren.
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ACTIVITEITEN MET DIEREN
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Om de dieren te voederen doe ik of boer Free het poortje 

open.

Ik kan deze poort zelf open doen. 

Ik heb geen sleutel nodig. 

Ik let er op dat ik de poort goed dicht doe achter mij.

Ik zie zakken liggen met voeding voor dieren.

Boer Free zal zeggen welke voeding we nodig hebben. 

Ik geef voedsel aan de dieren.

Dit kunnen ook andere dieren zijn dan op de foto.

Dat is oké.

Ik open het poortje.

Ik wandel verder.
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ACTIVITEITEN MET DIEREN
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Op deze plek zijn veel dieren.

Hierdoor kan het hier een beetje ruiken. 

Dat is oké. 

Als ik hier niet goed tegenkan, hoef ik hier niet te blijven.

Tijdens het voederen kan ik de dieren ook aaien als ik dat 

wil.

Als ik dat liever niet doe, is dat oké.
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SPELEN OP DE BOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Er is een modderkeuken.

Hier kan ik spelen met modder en zand. 

Op de boerderij zijn er ook andere activiteiten.

Er is een zandbak, go-cars, speeltuin, speelweide,... en veel 

meer.

Voor deze spelen heb ik boer Free of Griet niet nodig.

Hier zie ik een speelhuisje.

Hier kan ik in spelen.

Op de kinderboerderij staan speelgoedtractors.

De tractors staan op de speelweide.

Hier kan ik mee spelen.

Als ik klaar ben met spelen, plaats ik de tractor terug.

Er is een zandbak waar ik kan spelen.
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SPELEN OP DE BOERDERIJ
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

In de schuur staat ook een kast met verschillende spelen.

Hier kan ik mee spelen.

Ik doe een lade open en zie houten Kubb-spel.
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IK MAAK EEN RITJE MET DE HUIFKAR
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

In de schuur staat een huifkar. 

Boer Free organiseert ritjes met een huifkar.

Voor deze activiteit heb ik boer Free nodig.

Ik kan altijd deelnemen aan deze ritjes als ik dat wil.

Dit zeg ik dan aan boer Free.
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DAGACTIVITEITEN
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Boerderij is een zeer actieve kinderboerderij.

Er gaan voortdurend schoolbezoeken, kampen en 

verjaardagsfeestjes door.

Deze activiteiten gaan door vanaf april tot en met augustus.

Dan is het drukker op de boerderij tijdens de weekdagen. 

Als ik wil meedoen, doe ik me best om te luistsren.

Ik kan altijd deelnemen aan zulke dagactiviteiten. 

Ik zeg aan Boer Free of Griet dat ik graag zou meedoen met 

de activiteiten.

Boer Free of Griet legt me uit wat ik moet doen.

Als ik niet wil deelnemen is dat oke.

Op de boerderij zijn veel dieren en andere mensen.

Hierdoor kan het hier een beetje luid zijn.

Dat is oké. 

Als ik hier niet goed tegenkan, hoef ik niet buiten te blijven.

Ik kan altijd terug naar B&B gaan.

Daar is het wat rustiger.
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Ontbijt is inbegrepen tijdens mijn verblijf.

Bij het ontbijt zit bijvoorbeeld vlees, kaas, confituur,...

Koffie, thee en chocomelk kan ik ook krijgen.

Elke ochtend krijg ik bij het ontbijt 1 liter fruitsap en 1 liter 

melk.

Het ontbijt wordt in de ochtend door Griet gebracht.

Ik dek de tafel zelf.

Het ontbijt blijft staan tot het op is. 

Ik kan verder eten wanneer ik weer honger heb, 

bijvoorbeeld tijdens de lunch.

ONTBIJT IN B&B
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Op de tafel in B&B staat een witte mand waarin vuile borden 

en bestek worden geplaatst. 

Als ik klaar ben, zet ik vuile borden in de witte mand.

Ik moet niets zelf afwassen.

Griet neemt dit achteraf mee.

Als het mooi weer is, kan ik ook buiten ontbijten op het 

terras.
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Avondmaal is niet inbegrepen tijdens mijn verblijf.

Als ik ‘s avonds iets wil eten in de B&B laat ik dit op 

voorhand weten aan Griet.

Ik laat dit ten laatste de dag voor het avondmaal dat ik wil 

bestellen weten.

Het avondmaal kan bijvoorbeeld pizza, balletjes in 

tomatensaus met pasta of kip met champignonssaus en 

aardappelen in de oven zijn. 

Ik mag zelf geen eten meenemen naar B&B.

AVONDMAAL IN B&B
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

In de B&B is het moeilijk om eten te laten leveren. 

Er zijn weinig opties in de buurt. 

Ik kan wel frieten bestellen van de frituur. 
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Avondeten wordt ‘s avond door Griet gebracht.

Ik dek de tafel zelf.

AVONDMAAL IN B&B
MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF

Op de tafel in B&B staat een witte mand waarin vuile borden 

en bestek worden geplaatst. 

Als ik klaar ben, zet ik vuile borden in de witte mand.

Ik moet niets zelf afwassen.

Griet neemt dit achteraf mee.

Als het mooi weer is, kan ik ook buiten avondeten op het 

terras.
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In samenwerking met Toerisme Provincie Vlaams-Brabant 

werkte Toerisme voor Autisme een snoezelkoffer uit voor ‘t 

Mollenhof.

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 Griet of Free. 

Op het einde van mijn verblijf geef ik de snoezelkoffer terug 

af. 

MIJN VERBLIJF IN ‘T MOLLENHOF
DE SNOEZELKOFFER
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ACTIVITEITEN RONDOM ‘T MOLLENHOF
AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN RONDOM ‘T MOLLENHOF

Rondom ‘t Mollenhof 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 ‘t Mollenhof kan ik naar het Kasteel van 

Gaasbeek gaan. 

Het is ongeveer 40 minuten rijden met de auto van ‘t 

Mollenhof naar het Kasteel van Gaasbeek.

In de buurt van ‘t Mollenhof kan ik naar Stal ‘t Solleveld 

gaan.

Het is ongeveer 40 minuten rijden met de auto van ‘t 

Mollenhof naar ‘t Stal Solleveld.

In de buurt van ‘t Mollenhof kan ik naar Africamuseum gaan

Het is ongeveer 50 minuten rijden met de auto van ‘t 

Mollenhof naar het AfricaMuseum.
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EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?
IK GA WEG UIT ‘T MOLLENHOF

Mijn verblijf in ‘t Mollenhof zit er op. 

Het is tijd om naar huis te gaan. 

Ik maak mijn valies. 

Ik moet ten laatste uitchecken om 11 uur.

Ik kan ook altijd vroeger uitchecken als ik dat wil.

Op voorhand spreek ik met Griet een uur af waarop ik zou 

vertrekken. 

Ik zal vertrekken om …………… uur. 

Griet komt tegen dat uur naar de B&B.

Ik wacht tot Griet naar me toe komt. 



72

Ik vertel ook hoe mijn verblijf was.

De sleutel van B&B laat ik hangen aan de deur. 

EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?
IK GA WEG UIT ‘T MOLLENHOF

Ik betaal de rest de betaling bij het uitchecken op het einde 
van mijn verblijf. 
Dit kan met payconic of cash.
Er is geen bancontact.

Ik neem afscheid van Griet en boer Free.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET BUS EN TREIN

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG
DE TERUGWEG

 Ik doe mijn best om te vertrekken uit ‘t Mollenhof 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 TREIN

Ik vraag op voorhand aan Griet of Free of ze me naar het 

station kunnen brengen met de auto.

We spreken een uur af wanneer we vertrekken.

Griet of Free brengt me naar het station van Galmaarden.

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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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 ……..……………………………………................

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

HOE GA IK NAAR ‘T MOLLENHOF?
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

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 ‘t Mollenhof naar de parking waar onze auto 

geparkeerd staat. 

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.
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DE TERUGWEG

Ik stap van ‘t Mollenhof 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 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. 


