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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
OPGELET: In dit stappenplan wordt rekening gehouden met de meest recente Coronamaatregelen. 

Zodra deze versoepeld worden, zal dit eveneens aangepast worden in het stappenplan.

Leuk dat je hebt besloten om naar het Gasthuismuseum Geel te gaan.

In samenwerking met het museum stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze activiteit voor te 

bereiden. 

Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 
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In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen belangrijk. 

Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. 

Je kan met de bus gaan, met de auto… 

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

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

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

Je doet hetzelfde met het ‘Afsprakendocument’. 

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

Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen. 

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

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

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

Zo zullen de pagina’s niet door elkaar geraken. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. 

Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin in wanneer je op daguitstap zal gaan en wie 

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

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

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

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. 

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

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

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

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

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

met hen. 

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

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

Dit is niet noodzakelijk om de uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en het Gasthuismuseum Geel 

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 het Gasthuismuseum Geel. Dit is een museum in Geel. Het Gasthuismuseum is een 

museum over het dagelijks leven, het kloosterleven en de ziekenzorg van eeuwen geleden. 

Ik maak er ook kennis met het verhaal van Dimpna, een Ierse prinses die in Geel door haar vader werd onthoofd. 

Ik leer meer over hoe men vroeger brood bakte, de was deed, een varken slachtte, eten kookte, boter en kaas 

maakte. Ik leer ook over hoe de zusters vroeger leefden en hoe ze voor de zieke mensen zorgden.

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal zien en doen in het Gasthuismuseum Geel. 

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

VERTREK

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

het Gasthuismuseum Geel.

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

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

Gasthuismuseum Geel om …….………… (uur). 

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

De stad Geel is gelegen in het 

midden van de provincie 

Antwerpen. 

Geel wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar het Gasthuismuseum Geel 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. 

VOORBEREIDING
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HOE GA IK NAAR HET GASTHUISMUSEUM GEEL?
IK GA MET 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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HOE GA IK NAAR HET GASTHUISMUSEUM GEEL?

Ik ga met de trein naar het Gasthuismuseum Geel. 

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 Geel. 

IK GA MET DE TREIN

ik moet nog 20 minuten stappen naar de ingang van het 
museum.
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HOE GA IK NAAR HET GASTHUISMUSEUM GEEL?

Ik ga met de auto naar het Gasthuismuseum Geel. 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

IK GA MET DE AUTO

Voor het museum is er een parking.
Ik parkeer mijn auto op de parking voor het museum. 
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Ik wandel naar de ingang van het museum.



HOE GA IK NAAR HET GASTHUISMUSEUM GEEL?

Ik ga met de bus naar het Gasthuismuseum Geel. 

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

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

IK GA MET DE BUS
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Ik stap af aan halte Geel St. Dimpna. 

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer 5 minuten stappen tot 
de ingang van het Gasthuismuseum Geel.



HOE GA IK NAAR HET GASTHUISMUSEUM GEEL?

Ik ga met de fiets naar het Gasthuismuseum Geel. 

IK GA MET DE FIETS
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Ik kom aan bij het Gasthuismuseum Geel.

De fietsenstalling is aan de linkerkant van de inkom.
Ik zet mijn fiets in de fietsenstalling. 
Ik doe mijn fiets op slot.

Ik stap naar de ingang van het Gasthuismuseum Geel.



HOE GA IK NAAR HET GASTHUISMUSEUM GEEL?

Ik ga te voet naar het Gasthuismuseum Geel.

IK GA TE VOET
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IK KOM AAN BIJ HET GASTHUISMUSEUM GEEL

We komen aan bij het Gasthuismuseum Geel. 
Ik herken het Gasthuismuseum Geel aan de rode 
vaandel aan de straatkant en voor het museum.

AANKOMST

De ingang van het museum is aan de voorkant van het gebouw.
Dit is de ingang van het Gasthuismuseum Geel. 
Ik herken de ingang aan de glazen deur waarop staat: ‘Ingang 
Museum’.
Ik ga naar binnen. 

Ik kom in een hal.
Voor mij zie ik weer een glazen deur. 
Ik stap tot aan de glazen deur.
Daarna ga ik naar rechts.

Voor me is een deur.
Via deze deur kan ik naar het museum gaan. 
Ik stap via de deur naar binnen.
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IK KOM AAN BIJ HET GASTHUISMUSEUM GEEL

Aan mijn rechterkant is de balie.
Achter de balie zit een medewerker die me verder zal helpen.

AANKOMST

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.

Het is mijn beurt.
Ik koop mijn ticket bij de medewerker aan de balie.
Ik betaal voor mijn ticket. 

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.
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IK KOM AAN BIJ HET GASTHUISMUSEUM GEEL

Ik krijg een plattegrond van het museum.

AANKOMST

Als ik dat wil, kan ik ook een rugzak vragen aan de medewerker 
aan de balie.
In de rugzak zit een koptelefoon, zonnebril en handschoenen. 
Als ik het nodig vind kan ik hiermee mijn oren, mijn ogen of mijn 
handen beschermen.
Ik mag natuurlijk ook mijn eigen koptelefoon, zonnebril en 
handschoenen meebrengen.

Ik kan ook een audiogids vragen aan de medewerker achter de 
balie.
De audiogids kan ik gratis lenen. 
Met de audiogids kan ik meer informatie horen over de 
voorwerpen en kamers in het museum. 

In het museum is een vestiaire.
De vestiaire is rechts van de balie. 
Ik kan mijn jas aan de kapstok hangen, samen met mijn rugzak.
Als ik een paraplu mee heb, plaats ik deze in de paraplubak. 
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IK KOM AAN BIJ HET GASTHUISMUSEUM GEEL

Mijn bezoek aan het museum kan beginnen.
Als ik met mijn gezicht naar de balie sta, start het bezoek aan de 
linkerzijde van de balie. 

AANKOMST

16



MIJN BEZOEK AAN HET GASTHUISMUSEUM GEEL
IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM ZONDER GIDS

IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM MET GIDS 

PRIKKELS IN HET MUSEUM
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MIJN BEZOEK AAN HET GASTHUISMUSEUM GEEL

In het Gasthuismuseum Geel 
is er heel veel te zien en te 
ontdekken.
Ik leer meer over hoe men 
vroeger brood bakte, de was 
deed, een varken slachtte, 
eten kookte, boter en kaas 
maakte. 
Ik leer ook over hoe de 
zusters vroeger leefden en 
hoe ze voor de zieke mensen 
zorgden.

IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM ZONDER GIDS

Tijdens mijn bezoek kan het zijn dat ik een groep mensen 
tegenkom met gids.
Dat is oké.
Zij volgen een rondleiding.

Tijdens mijn bezoek kan ik ook andere mensen tegenkomen die 
het museum bezoeken.
Zij luisteren naar een audiogids. 
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Op mijn plattegrond zie ik waar de verschillende kamers in het 
museum zijn.
Ik volg de cijfers op het plan.
De cijfers hangen ook boven de kamernaam bij de ingang van elke 
kamer die ik binnenga. 
Ik kan een voorbeeld hiervan zien op de foto hiernaast. 

Ik herken de bordjes aan dit logo.
Dit is het logo van Toerisme voor Autisme.
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IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM ZONDER GIDS



Het museum bestaat uit 16 verschillende kamers om te bezoeken. 
De naam van elke kamer hangt naast de deur van de kamer. 
Boven de kamernaam hangt het nummer van de kamer. 
Dit zijn dezelfde nummers als op de plattegrond. 

Ik kan het nummer onder de kamernaam indrukken op mijn 
audiogids. 
Dan krijg ik meer uitleg over de kamer.

Het gebouw bestaat uit 2 delen.
Het eerste deel is het Ambachtsgebouw. 
In dit deel zijn de bakkerij, het washuis/de slachterij, de 
dienstbodenkeuken, de moos en de kloosterkeuken. 
In deze kamers werden allerlei werken gedaan. 
Via een lange gang, de pandgang (nummer 6) ga ik naar het 
tweede deel van het gebouw.
Dit is een deel waar vroeger enkel zusters mochten komen. 
In dit deel zijn de refter, de gastenkamer, de apotheek en de 
moederskamer. 
Hieronder worden alle kamers overlopen.
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IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM ZONDER GIDS



MIJN BEZOEK AAN HET GASTHUISMUSEUM GEEL

De bakkerij is de eerste kamer die ik tegenkom als ik mijn wandeling door het museum begin. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

Het grote gat in de muur is de broodoven. Drie keer per week bakten de zusters brood. Elke keer gebruikten ze 36 
kilo bloem. In de oven konden 32 broodschalen tegelijkertijd geschoven worden. Er werden twee bakbeurten na 
elkaar gedaan. Op een dag werden dus 64 broden gebakken.

Terwijl de zusters het deeg klaarmaakten, werd de oven warm gestookt.  Dat duurde ongeveer anderhalf uur. Het 
was een houtoven. Het hout werd gestookt in dezelfde ruimte waarin daarna het brood werd gebakken. 

Onder de bakruimte kan ik nog een gat zien. Daarin werd mutsaard gedroogd.  Mutsaard zijn bijeengebonden 
takkenbossen of sprokkelhout. Ze werden in de oven geschoven met een oven- of stookgaffel. Dat is een tweetand 
met een lange ijzeren huls en een houten steel. De huls belette het verbranden van de steel. De ovengaffel staat in 
de hoek links van de broodoven. Als de vloer van de oven witheet was, werd het hout eruit gehaald met een loet of 
rakelijzer. Dat is een ijzeren staaf van een meter lang met een haaks blad eraan. En met een houten steel natuurlijk. 
Dit rakelijzer staat ook links van de oven in de hoek van de kamer. Maar omdat het rakelijzer niet alles netjes kon 
weg rakelen, werd ook nog een ovenbezem gebruikt. De bezem staat tegen de muur rechts van de broodoven. Er 
werd dan een natte dweil of jutezak over getrokken en men veegde ermee over de ovenvloer. Dan was de oven 
klaar om het brood in de oven te schuiven. Dat deed men met de broodschieters. Deze hangen boven de oven.

1. DE BAKKERIJ
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MIJN BEZOEK AAN HET GASTHUISMUSEUM GEEL

2. HET SLACHTHUIS - DE WASSERIJ
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Op de tweede foto zie ik het deel waar de was werd gedaan. In de grote, houten tonnen werd water en zeep 
gedaan. De kleren, lakens, handdoeken werden over de geribbelde, ijzeren plank gewreven tot alle vlekken 
verdwenen waren. Daarna spoelde men alle was met zuiver water in de andere houten ton. Op het rek tegen de 
muur zie ik de zeep die gebruikt werd om de was te doen.

In de tweede kamer werden varkens geslacht en kleren gewassen. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

Op de eerste foto zie ik het deel waar de varkens geslacht werden. De 
slachtblok waar de koteletjes gekapt werden staat hier voor de haard. 
Onder de glazen stolp ligt het materiaal dat de slager nodig had om 
het geslachte varken in stukken te snijden. In de ketel die in de grote 
open haard hangt werd de vulling van de pensen gemaakt
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3. DE DIENSTBODENKEUKEN
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De dientsbodenkeuken is de derde kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum.

Wat kan ik zien in deze kamer?

De dienstboden, dienstmeiden en knechten waren het personeel van de zusters. Deze dienstboden aten in de 
dienstbodenkeuken.  Wanneer het slecht weer was en ze niet buiten konden werken, dan knapten ze hier 
allerhande kleine klusjes op. 

Eén van die klusjes was naaien. Tegen de linkermuur zie je nog de naaimachine staan. Hiermee werden nieuwe 
kleren gemaakt. Ook oude kleren waar een gat in zat werden hersteld met deze naaimachine. Er was nog geen 
elektriciteit. Daarom moesten de dienstboden de hele tijd met hun voeten de pedaal onder de naaimachine op en 
neer bewegen. Op die manier ging de naald van de naaimachine, waar ze eerst een draad doorstaken, ook op en 
neer. Zo kwamen er kleine steekjes in de stof. 

In deze kamer werd ook koffie gezet. De rode koffiepot staat nog op de tafel. Vandaag zetten we koffie met een 
koffiezetapparaat. Dat bestond vroeger nog niet. Er was ook nog geen elektriciteit, dus moesten ze eerst het water 
warm maken in een ketel in de open haard. In de koffiepot hangt een stoffen zak. Daarin deden ze de gemalen 
koffie. Daarna werd het heet water over de gemalen koffie gegoten tot de koffiepot vol was.
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4. DE MOOS
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De moos is de vierde kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

De gemetselde moosbank is de lange muurkast waarop een arduinen steen ligt en waar onderaan 4 deurtjes zijn. 
Hier deed men de afwas, spoelde men de groenten en het fruit te spoelen en maakte men melkbereidingen zoals 
boter en kaas. 

Op de arduinen steen werden drie kommen gezet om af te wassen. De kommen werden gevuld met warm water. 
Alle potten en pannen werden twee maal afgewassen en één maal gespoeld. 

De boterton, de roommolen, de melkkan, de melkemmer en de boterton werden gebruikt voor de 
melkbereidingen.  
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5. DE KLOOSTERKEUKEN
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De kloosterkeuken is de vijfde kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In de kloosterkeuken maakt de kokzuster eten voor de zusters, het personeel en voor de zieken die hier in het 
ziekenhuis liggen.

Het eten wordt in grote ketels gedaan en gekookt op het grote kookfornuis van het merk Godin. Boven op het 
fornuis, in het midden, ligt een deksel. Wanneer we het deksel opzij schuiven kunnen we het fornuis vullen met 
kolen. Wanneer de kolen branden, dan wordt het fornuis gloeiend heet en kan de kokzuster de maaltijden 
bereiden. Op de voorzijde van het fornuis zie ik deurtjes. Dit zijn de ovens waarin taarten, koeken, vlees en 
ovenschotels werden gebakken.

Op de achterzijde van het fornuis staat een rek. Hierop werd het eten dat klaar was warm gehouden.
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6. DE PANDGANG
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De pandgang is het zesde deel dat ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze gang?

Via de pandgang kom ik in het tweede deel van het gebouw terecht. Vroeger mochten hier enkel de zusters 
komen. Een andere naam voor pandgang is kloostergang. Deze lange pandgang verbindt de verschillende kamers 
van het kloostergebouw: de refter, de gastenkamer, de apotheek en de moederskamer.  De deuren van deze 
kamers kan ik aan mijn rechterkant zien. 
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7. DE REFTER
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De refter is de zevende kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In de refter staat een lange tafel. Aan deze lange tafel zaten de zusters om te eten. In het midden zat moeder 
overste. Dat is de baas van de zusters. Haar stoel was groter dan de andere stoelen en had armleuningen. 
Aan haar rechterzijde zat de kosteres. Zij had dezelfde stoel als moeder overste. Wanneer moeder overste afwezig 
was, dan was zij de baas. 
De andere zusters zaten volgens leeftijd. De jongste zusters of leerling zusters zaten altijd het verst weg van moeder 
overste. 

In de refter mochten de zusters niet praten. Als ze iets nodig hadden, moesten ze het vragen met gebaren. Wie 
toch babbelde, kreeg straf. 
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8. DE GASTENKAMER
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De gastenkamer is de achtste kamer die ik tegenkom op mijn 
wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In de gastenkamer werd het bezoek ontvangen. Hier kwamen de 
zusters niet vaak. Ze vonden dit de mooiste kamer van het gebouw.  

Als ik binnenkom in de kamer, zie ik aan de linkermuur een groot
schilderij. Dit schilderij heet “Vlucht naar Egypte”.  Op het schilderij zie 
ik de Heilige Maria op een ezel zitten met Jezus in haar armen. Vóór 
de ezel loopt Sint Jozef. Achter Maria en Jozef kan ik huisjes en een 
kasteel op een rots zien.
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9. DE APOTHEEK
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De apotheek is de negende kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In de apotheek bereidden de zusters allerlei medicijnen voor de zieke mensen die hier in het ziekenhuis lagen.

Tegen de linkermuur staat een groot rek, gevuld met glazen potjes. De etiketten werden op de potjes geschilderd 
door de zusters. Op de etiketten staat wat er vroeger in de potjes zat. Het staat niet geschreven in het Nederlands 
maar in het Latijn.
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10. DE MOEDERSKAMER
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De moederskamer is de tiende kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

De moederskamer was het kantoor van Moeder Overste.

Achteraan rechts in de hoek staan drie poppen. Zij dragen de kleding van de zusters die hier woonden. 
De eerste pop is een novice. Een novice is een leerling zuster. Zij draagt enkel een omslagdoek rond het hoofd. 
De tweede pop is een geprofeste zuster. Dat wil zeggen dat ze al een echte zuster is. Zij draagt boven op de 
omslagdoek nog een stijf kapje. 
De derde pop is Moeder Overste. Zij draagt een losse, witte kap met daar overheen een losse zwarte kap.

Kan jij nog verschillen zien tussen de 3 poppen?
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11. DE SCHATKAMER
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De schatkamer is de elfde kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In de schatkamer staan zilveren en gouden voorwerpen. 
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12. DE SACRISTIE
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De sacristie is de twaalfde kamer die ik tegenkom op mijn 
wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In de sacristie maakt de priester zich klaar om de mis te doen.

In het midden van deze kamer staat  een pop verkleed als pestdokter. 
Deze pestdokter kan ik zien op de foto links. Een pestdokter is een 
speciale dokter die bij de mensen in de huizen ging kijken of iemand 
van het gezin de pest had. De pest was een héél besmettelijke ziekte. 
Er bestond nog geen remedie om pest te genezen. De dokter kon enkel 
de mensen die pest hadden uit de huizen verwijderen om te 
voorkomen dat iedereen ziek zou worden.

Om zelf niet ziek te worden, droeg de pestdokter kleren die hem 
helemaal bedekten. Hij droeg ook een wit masker met een lange 
snavel. In de snavel stak hij kruiden die de pest moesten tegenhouden. 
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13. DE KAPEL
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De kapel is de dertiende kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In de kapel werd de mis gedaan. Helemaal vooraan zie ik het grote, gouden altaar.
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Achteraan in de kapel volg ik het trapje. Zo ga ik naar ziekenzaal 1. Ziekenzaal 1 is de veertiende kamer die ik 
tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

Aan de linkermuur hangt een schilderij. Het schilderij heet ‘Ziekenzorg in het gasthuis van Geel’. Op het schilderij 
zie ik alle zusters die in het jaar 1639 voor de zieken zorgden. 
Zoek de 10 verschillen tussen de 2 schilderijen. 

14. ZIEKENZAAL 1

34
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14. ZIEKENZAAL 1
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In ziekenzaal 1 staat een maquette. Dit is een maquette van hoe de ziekenzaal er vroeger uitzag. Links tegen de 
muur stonden drie alkoven tegen elkaar, rechts stonden ook drie alkoven tegen elkaar. In het midden van de kamer 
stond een gewoon bed. Vóór het bed stond een lange tafel.
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15. ZIEKENZAAL 2
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Ziekenzaal 2 is de vijftiende kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. 

Wat kan ik zien in deze kamer?

In ziekenzaal 2 staan enkele ziekenhuisbedden. 

Links van de deur staat een zwarte, houten bak met twee bogen en vier handvaten. Dit is een ziekenwagen. 
Hiermee werden zieke of gewonde mensen naar het ziekenhuis gebracht door twee sterke mannen die de 
ziekenwagen moesten dragen. Over de twee bogen hingen ze een doek zodat de zieke bij regenweer niet nat zou 
worden.
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16. ZIEKENZAAL 3
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Ziekenzaal 3 is de zestiende kamer die ik tegenkom op mijn wandeling door het museum. Dit is de laatste kamer 
die ik kan bezoeken in het museum.

Wat kan ik zien in deze kamer?

In deze zaal ontdek ik wie Sint Dimpna was, hoe ze vereerd wordt en waarom zij de patroonheilige is van de 
geesteszieken.

In de zaal kan ik ook een zilveren reliekschrijn zien. 
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Mijn bezoek is op voorhand gereserveerd door mijn begeleider. 
Ik hoef geen ticket meer te kopen. 
Die stappen kan ik overslaan. 
Ik meld me gewoon aan bij de balie. 

IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM MET GIDS

Hier kan ik een plan vragen. 
De nummers van het plan komen overeen met de naam van de 
kamers. 

Daarna hang ik mijn jas in de vestiaire.
De vestiaire is rechts van de balie. 

De gids wacht op me aan de balie.
Ik herken de gids aan de badge die hij/zij draagt. 
Deze badge bestaat uit een wit kaartje waarop het logo van het 
Gasthuismuseum staat en de naam van de gids.

Dit kan een andere gids zijn dan op de foto hiernaast. 
Dat is oké.

38
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In het Gasthuismuseum is er 
veel te zien en te doen. 
Ik kan leren over het leven 
van de Gasthuiszusters die 
hier vroeger woonden, over 
de ziekenzorg van heel lang 
geleden en over St.-Dimpna, 
de patroonheilige van de 
geesteszieken die in Geel 
werd onthoofd. 

IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM MET GIDS
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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.

De gids geeft bij elk deel uitleg. 
Ik doe mijn best om aandachtig te luisteren. 
Als ik een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan 
de gids. 
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IK BEZOEK HET GASTHUISMUSEUM MET GIDS
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Een rondleiding met gids duurt ongeveer één uur. 
Het kan zijn dat mijn rondleiding iets langer of minder lang duurt.
Dat is oké. 

De gids start de rondleiding in de bakkerij. 
Dit is nummer 1 op de plattegrond. 
Daarna gaat de gids naar nummer 2, nummer 3 enzoverder tot we 
aan nummer 16 zijn. 

Soms kan het zijn dat er teveel mensen in een kamer zijn.
Dan zal de gids naar de volgende kamer gaan.
Dat is oké. 

De rondleiding is gedaan.
De gids brengt ons terug naar de inkomhal.
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In het museum kan ik verschillende prikkels ervaren. 
Hieronder kan ik lezen waar deze prikkels zijn. 

PRIKKELS IN HET MUSEUM

In de lange pandgang en in de kapel hoor ik muziek. 
In de refter, de gastenkamer, de moederskamer, de kapel en 
ziekenzaal 3 hoor ik het geruis van de bevochtigingsmachines. 
In andere kamers is het stil.

In sommige kamers is het donkerder. 
In andere kamers is het lichter. 

Als ik dat wil, kan ik een 
zonnebril, koptelefoon 
of handschoenen 
aandoen.
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In het museum is een stille hoek.
Als ik even wil rusten, kan ik naar de stille hoek gaan.
Ik kan de stille hoek vinden in de sacristie.
Als ik uitgerust ben, dan ga ik verder met mijn bezoek.

PRIKKELS IN HET MUSEUM
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In het museum is er een toilet aan de balie. 
Dit is het enige toilet in het museum. 
De deur om naar de toiletten te gaan, is tegenover de balie.
Op de deur staat ‘TOILET’.

HET TOILET
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DE MUSEUMSHOP
IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP
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DE MUSEUMSHOP

In het Gasthuismuseum Geel is een kleine museumshop. 
De souvenirs die ik kan kopen, kan ik zien in de kast naast de kassa. 
In die museumshop mag ik iets kopen op het einde van mijn 
bezoek. 
Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ………………… euro is.

IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP
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Ik betaal aan de kassa.
Ik doe mijn best om zoveel mogelijk met bancontact te betalen.



DE MUSEUMSHOP

In het Gasthuismuseum Geel is een kleine museumshop. 
Ik zal niets kopen in de museumshop. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP
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EINDE VAN HET BEZOEK

EINDE

Als ik iets in de vestiaire heb achtergelaten zoals een jas, rugzak 
of paraplu, vergeet ik dit niet mee te nemen.  

Ik geef mijn audiogids af aan de medewerkers aan de balie. 

Ik geef het rugzakje met de koptelefoon, zonnebril en 
handschoenen af aan de medewerker aan de balie. 

Ik ga naar de uitgang.
Na mijn bezoek aan het museum ga ik naar

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

(activiteit).
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende activiteit.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Geel.
De wandeling duurt 20 minuten.

IK GA MET DE TREIN

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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

Ik stap van het Gasthuismuseum Geel naar de parking waar onze 
auto geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

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

Ik stap van het Gasthuismuseum Geel naar de bushalte van de bus 

met nummer …………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

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

(activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fietsenstalling. 
Ik zoek mijn fiets. 
Ik doe mijn fietsslot open. 
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Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. 
(activiteit).  



DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET
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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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