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1 Hoe maak ik mijn eigen stappenplan voor mijn verblijf? 
Leuk dat je hebt besloten om in Vakantiecentrum De Kleppe te verblijven. 

In samenwerking met De Kleppe stelde Toerisme voor Autisme een informatiebundel op om dit verblijf voor te 

bereiden. 

Het is een uitgebreide informatiebundel met informatie over de volgende onderwerpen: 

 Hoe maak ik mijn eigen stappenplan voor mijn verblijf? 

 Hoe gebruik ik het stappenplan voor mijn verblijf? 

 Hoe reserveer ik het vakantiehuis? 

 Hoe kan ik het vakantiehuis bereiken (te voet, met de fiets, auto, bus of met de trein en bus)? 

 Een woordje uitleg over enkele zaken en de afsprakenfiche. 

 Volledige beschrijving van de verschillende vakantiehuizen, namelijk Mini Kleppe 1, Mini kleppe 2, 

Kleine Kleppe, Grote Kleppe en de gemeenschappelijke ruimtes. 

 

Het is de bedoeling dat je uit de uitgebreide informatiebundel, zelf jouw eigen stappenplan samenstelt met 

daarin de informatie die voor jou belangrijk is. 

 

Op de volgende pagina lees je hoe je jouw eigen stappenplan kan samenstellen. 
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Hoe stel ik het stappenplan samen?  

Stap 1 

 

Je leest de uitgebreide informatiebundel die je op deze site kunt 

vinden www.dekleppe.be/stappenplanverblijf  

of je leest de inhoudstafel van de uitgebreide informatiebundel. 

Stap 2 

 

Je noteert welke bladzijden voor jou belangrijk zijn. 

Stap 3 

 

Je drukt de bladzijden af die jij genoteerd had en die je belangrijk 

vindt.  

Stap 4 
OF  

Je stopt de afgedrukte bladzijden in een map of niet ze tot een 

bundeltje.  

Stap 5 

 

Op de stippellijnen in het stappenplan kan je jouw juiste info invullen 

zoals bijvoorbeeld de datum van jouw vakantie, de namen van de 

mensen die meegaan…  

Stap 6 

 

Je hebt nu je eigen stappenplan dat je kan helpen om jouw verblijf 

voor te bereiden. 
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2 Hoe gebruik ik het Stappenplan?  
Je hebt nu je eigen stappenplan.  

Je kan nu beginnen met je verblijft voor te bereiden. 

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

Je neemt het stappenplan te laatste de avond voor je vertrek door.  

Dit doe je minstens 1 keer.  

Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. 

Je kan het stappenplan ook meerdere keren doornemen.  

Als hangt af van hoeveel nood je hier zelf aan hebt. 

 

Als dit stappenplan voor jonge kinderen bedoeld is, lees je dit best eerst samen met hen door. 

Zo ben je zeker dat ze alles correct interpreteren en kunnen de kinderen vragen stellen bij onduidelijkheden. 

 

Als je wil, kan je het stappenplan ook meenemen tijdens je vakantieverblijf.  

Dan kan je tijdens jouw verblijf het stappenplan nog eens inkijken.  

Dit is echter geen vereiste om jouw verblijf te doen slagen. 

 

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

 

De Kleppe en Toerisme voor Autisme wensen je alvast veel plezier! 

 

Mocht je achteraf feedback hebben over je verblijf of over het stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje 

via info@dekleppe.be  
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3  Vakantie  : Wat ga ik doen en wanneer ga ik op vakantie? 

  

Binnenkort ga ik op vakantie naar Everbeek. Ik verblijf in Vakantiecentrum De Kleppe. 

Veel mensen vinden een verblijf in De Kleppe leuk. 

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in Vakantiecentrum De Kleppe. 

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

Ik ga op vakantie naar Everbeek. Dit is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen.  

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

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

  

Tijdens mijn vakantie verblijf ik in Vakantiecentrum De Kleppe.  

Dit is een oud klooster dat omgebouwd is tot een vakantieverblijf voor groepen en gezinnen.  

Ik zal ……….. keer slapen in De Kleppe.  

…………………….……………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee naar De Kleppe.  
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4  Reserveren : Ik wil reserveren bij De Kleppe 
Reservatie 

 

Ik wil op vakantie of op weekend gaan naar De Kleppe.  

Dan moet ik eerst reserveren.  

Ik ga naar de website van De Kleppe. De website is www.dekleppe.be.  
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Ik klik bovenaan op de blauwe knop ‘Verblijf reserveren’. Ik kom terecht op de boekingspagina.  

 

Hier kan ik kijken of de periode waarop ik naar De Kleppe wil gaan nog vrij is. Bovenaan is een kader.   

In dat kader kan ik de datum waarop ik wil aankomen in De Kleppe invullen. 
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In het kader kan ik ook de datum waarop ik wil vertrekken uit De Kleppe invullen.  

 

Als ik een kortingscode heb, kan ik die kortingscode in het derde vak invullen. 
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Als ik alles heb ingevuld, klik ik op ‘Toon beschikbaarheid’. 
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Als de datums die ik opgegeven heb niet meer vrij zijn, dan komt er een geel kader.  

Onder het gele kader worden enkele datums voorgesteld die wel vrij zijn.  

Ik kan op deze datums klikken.  

Ik scrol naar beneden.  

Daar zie ik een kalender.  

Op die kalender staat de beschikbaarheid van de verschillende vakantiewoningen in De Kleppe. 

 

 

Groen betekent dat de vakantiewoning nog vrij is en dat je mag aankomen op die dag.  

Wit betekent dat de vakantiewoning nog vrij is, maar dat je op die dag niet mag aankomen. 

Rood betekent dat de vakantiewoning niet meer vrij is op die dag. 
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Ik kan ook kiezen voor welke vakantiewoning in De Kleppe ik de beschikbaarheid wil zien. 

 

Ik kan ook kiezen voor welke periode ik de beschikbaarheid wil zien.  

Dat heet ‘Tariefplan’.  

 

Hier kan ik bijvoorbeeld kiezen uit een weekend of een midweek.  
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Als de datums die ik kies vrij zijn, kom ik op deze pagina terecht.  

Hier kan ik zien welke vakantiewoningen nog vrij zijn in De Kleppe. 

Ik zie ook telkens meer informatie over de vakantiewoning. 

 

Ik kies de vakantiewoning waarin ik wil verblijven.  

Ik selecteer bij het vakje ‘Kies uw vakantiewoning’ nummer 1 in plaats van nummer 0. 
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Dan verschijnt er een nieuw vak.  

In dat nieuwe vak duid ik aan hoeveel mensen er van deze leeftijdsgroepen zullen verblijven in de 

vakantiewoning. 

 

Ik heb alles ingevuld.  

Ik klik op ‘Kies uw vakantiewoning’.  
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Ik kom op de volgende pagina terecht.  

Hier kan ik kiezen of ik extra zaken wil bijboeken zoals bijvoorbeeld poets, een belevingsactiviteit, extra 

zorgmiddelen en zoveel meer.  

 

Op het einde van deze pagina kan ik nog wat extra informatie opgeven. 

Hier vul ik in wanneer ik denk aan te komen in De Kleppe.  
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Ik vul in wat het doel is van mijn verblijf. Ik kan kiezen uit ‘Toerisme’, ‘Zaken’ of ‘Congres’.  

Ik kan ook speciale wensen opgeven.  

Daarna klik ik op volgende. 

 

Ik kom op de volgende pagina terecht. Op deze pagina geef ik de persoonlijke gegevens op van de persoon die 

de reservatie zal maken. Als ik alles heb ingevuld, druk ik op volgende. 

Ik druk op reservering versturen. 
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Ik word bedankt op de website en ontvang een mailtje met bevestiging en verdere instructies. 

Mijn reservatie is gedurende 14 dagen IN OPTIE en is pas definitief na de betaling van een VOORSCHOT van 

40% op het totale bedrag op rekeningnummer BE12 0682 5002 4092.  
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Wat moet ik doen VOOR ik VERTREK naar De Kleppe?  
Voor ik vertrek naar De Kleppe zal ik minstens 2 mails ontvangen. 

Het kan zijn dat ik meer mails zal ontvangen, maar dat is niet altijd zo.  

Eerste mail: Algemene informatie en documenten 

Enkele maanden voor mijn verblijf krijg ik een eerste mail met algemene informatie en enkele documenten. 

De documenten die in deze mail zitten worden hieronder kort overlopen. 

● Zorgfiche: Als er extra zorgmiddelen voorzien moeten worden zoals een kinderbedje of een tillift, dan 

duid ik dit aan op deze fiche. Ik stuur de fiche minstens 1 maand voor mijn vertrek naar De Kleppe via mail. 

● Fiche zorgnetwerk: De Kleppe heeft een goed uitgebouwd netwerk van zorgverleners in de buurt, 

zoals verpleging, dokters, kinesisten en persoonlijk assistenten. Indien je hierop beroep wenst te doen, dan 

moet je dit minstens 1 maand voor jouw verblijf aanvragen. 

● Deelnemerslijst: Op de deelnemerslijst vul ik alle gegevens in van de mensen die met mij mee naar De 

Kleppe gaan. Als ik deze lijst ingevuld heb, stuur ik hem terug naar De Kleppe. 

● Huishoudelijk reglement: In dit reglement staan alle afspraken die gelden in De Kleppe. Ik lees dit 

document voor ik naar De Kleppe vertrek.  

● Factuur: Op deze factuur staat hoeveel geld ik moet betalen aan De Kleppe voor mijn verblijf. Ik schrijf 

dit bedrag over naar De Kleppe tegen ten laatste de datum die op de mail staat.  

 

Daarnaast staan in deze mail de normale aankomst- en vertrekuren. Als ik op een ander moment wil aankomen 

of vertrekken, dan laat ik dit via mail minstens 3 weken voor aankomst weten aan De Kleppe. Vroeger 

aankomen of later vertrekken kan sowieso niet.  

 

Er kan ook nog andere informatie in de mail staan, specifiek voor jouw verblijf.  

 

Tweede mail: Herinnering 

Een maand voor mijn verblijf krijg ik een tweede mail met een herinnering aan mijn verblijf.  

Als ik na de eerste mail bepaalde zaken ben vergeten te doen, dan zal dit opnieuw gevraagd worden in deze 

mail.  

Als ik alles al gedaan heb, dan moet ik na deze mail niets meer doen.   



20 

 

Vertrek naar De Kleppe : VERTREKUUR EN REISTIJD 

 

Het is tijd om te vertrekken naar De Kleppe.  

Ik doe mijn best om te vertrekken naar De Kleppe om …….……………………………………………… (uur).  

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken.  

Dat is geen probleem. 

 

 

  

De route naar De Kleppe 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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5  Hoe ga ik naar Vakantiehuis De Kleppe? 
 

IK GA MET DE TREIN EN DE LIJNBUS 

IK GA MET DE AUTO OF DE AUTOBUS 

IK GA MET DE LIJNBUS 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 
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Ik ga met de TREIN en de LIJNBUS 

 

Ik ga met de trein naar De Kleppe.  

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 Geraardsbergen.  

 

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte van bus 78 op perron 5 aan de voorkant van het station. 
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Ik stap op bus 78. Ik moet ongeveer 11 minuten meerijden met de bus.  

Ik stap af aan de halte ‘Everbeek plaats beneden’.  

 

Als ik van de bus ben, moet ik ongeveer 2 minuten wandelen naar de ingang van De Kleppe.  

 

Op de kaart hierboven kan ik zien langs welke weg ik moet wandelen van de bushalte naar De Kleppe.  
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Dit is de ingang van De Kleppe. 
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Ik ga met de AUTO of de AUTOBUS  

   

Ik ga met de auto of in groep met de autobus naar De Kleppe.  

 

 

Als ik met de autobus ben, dan kan de buschauffeur de bus op de parking van De Kleppe zetten. Nadat iedereen is 

uitgestapt en de bagage is uitgeladen, vertrekt de buschauffeur terug met de bus.  

Als ik met de auto ben, dan parkeer ik mijn auto op de parking van De Kleppe. Deze parking heeft 8 parkeerplaatsen. 

Als de parking van De Kleppe volzet is kan ik ook naast de Kerk parkeren. De Kerk is juist voor De Kleppe. 

 

Ik kan mijn auto ook op de parking links (als ik met mijn gezicht naar De Kleppe sta) naast de Kerk parkeren.  

Deze parking heeft 9 parkeerplaatsen.  
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Ik kan mijn auto ook op de parking rechts (als ik met mijn gezicht naar De Kleppe sta) naast de Kerk parkeren.  

Deze parking heeft 16 parkeerplaatsen.  

  

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van De Kleppe.  

  

Dit is de ingang van De Kleppe. 
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Ik ga met de LIJNBUS 

 

Ik ga met de lijnbus naar De Kleppe.  

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

Ik stap op de bus.  

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.  

 

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van De Kleppe.  

 

Op de kaart hierboven kan ik zien langs welke weg ik moet wandelen van de bushalte naar De Kleppe.  
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Dit is de ingang van De Kleppe. 
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Ik ga met de FIETS 

  

Ik ga met de fiets naar De Kleppe.  

 

   

Dit is de Kleppe. Ik ga me aanmelden (zie groene cirkel op de foto’s), zeg dat ik met de fiets ben en vraag om de 

fietsenstalling open te maken. Wanneer ik binnenkom bij De Kleppe zie ik een witte deur aan de rechterkant(rode 

cirkel op de foto’s), deze ga ik niet binnen, deze deur is voor het personeel van De Kleppe. 
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Ik ga naar de fietsenstalling links van het gebouw.  

Dit is de ingang van de fietsenstalling.  

 

Ik zet mijn fiets in de fietsenstalling. 

Ik doe mijn fiets op slot en ga terug naar de ingang.  
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Ik ga TE VOET 

 

Ik ga te voet naar De Kleppe. 

 

Dit is de ingang van De Kleppe.  
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6    Ik kom aan bij Vakantiehuis De Kleppe: Wat nu? 
Ik meld me aan  

 

Ik kom aan bij De Kleppe. 

Ik herken De Kleppe door het bord dat op het gras staat.  

  

Ik ga via de oprijlaan naar binnen in het domein.  

 

Dit is de ingangsdeur van het vakantiecentrum De Kleppe. 
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Optie 1: ik sta voor de glazen schuifdeur en die gaat automatisch open.  

  

 Ik stap de onthaalruimte binnen. Ik ga niet voorbij de volgende glazen schuifdeur (zie rode cirkel op de foto).  

    

Als de balie open is, dan meld ik mij aan bij de medewerker. Wanneer ik binnenkom bij De Kleppe zie ik een witte deur 

aan de rechterkant(rode cirkel op de foto’s), deze ga ik niet binnen, deze deur is voor het personeel van De Kleppe. 

 

Als de balie gesloten is, dan druk ik op de bel die aan de rechterkant van de inkomhal hangt.  

Ik wacht tot een medewerker van De Kleppe naar me toe komt. 
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Optie 2: De glazen schuifdeur gaat niet automatisch open. 

 

 Ik druk op de zwarte bel en wacht tot een medewerker van De Kleppe me binnenlaat.  

 

Ik begroet de medewerker van De Kleppe.  

Ik zeg mijn naam en waarom ik hier ben.  

 

De medewerker van De Kleppe gaat met mij naar mijn verblijf.  

Ik ga mee. 
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Ik krijg een rondleiding in mijn verblijf.  

De medewerker legt uit hoe alles werkt.  

 

Als ik iets niet begrijp, kan ik altijd vragen om meer uitleg. 

 

Als ik met een grote groep ben, dan moet niet iedereen mee tijdens de rondleiding.  

De rondleiding is alleen voor de verantwoordelijken van mijn groep. 

Als ik niet meega tijdens de rondleiding zal mijn verantwoordelijke zeggen wat ik ondertussen kan doen.  

Ik luister naar mijn verantwoordelijke.  
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Verwelkoming en rondleiding in Vakantiehuis De Kleppe 
In het vakantiecentrum De Kleppe zijn  4 verschillende vakantiehuizen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

De medewerker van De Kleppe toont mij de weg en gaat met mij naar mijn vakantiehuis. 

Ik ga mee. 

 

In mijn vakantiehuis krijg ik een rondleiding: de medewerker zal mij dingen tonen en ook dingen vragen. 

- De medewerker toont mij de ingang van mijn vakantiehuis. Elke accommodatie heeft een andere ingang.  

- De medewerker geeft me uitleg over mijn vakantiehuis; waar alles zich bevindt en hoe ik het kan gebruiken. 

- De medewerker toont me de verschillende ruimtes van mijn vakantiehuis zoals: de zithoek, de keuken, de 

eettafel, de slaapkamers, de badkamer, het toilet. 

- De medewerker toont me ook de gemeenschappelijke ruimtes, dit zijn ruimtes die ook door andere 

vakantiemensen kunnen gebruikt worden, zoals: de tuin, de interactieruimte, de snoezelruimte, de time out. 

Grote Kleppe 

Rondleiding duurt: 

+/- 45min 

Kleine kleppe 

Rondleiding duurt: 

+/- 30min 

Mini Kleppe 1 

Rondleiding duurt: 

+/- 15min 

Mini Kleppe 2 

Rondleiding duurt: 

+/- 15min 
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- De medewerker geeft me uitleg over het afvalbeleid, de afspraken in de tuin, de regels over de dieren en nog 

enkele andere belangrijke afspraken.  

 

- De medewerker toont mij buiten de twee palen met pijlen die de richting aanduiden waar de verschillende 

dieren en ruimtes zijn.  

 

 

 

 

 

Dit zijn twee voorbeelden van zo een pijl.  

 

- De medewerkers geeft me uitleg over wat ik moet doen bij brand en/of brandalarm.   

- De medewerker zal me vragen welke sleutels ik wil hebben van mijn vakantiehuis. De medewerker doet mij 

een voorstel van mogelijke sleutels vb algemene sleutel, kamersleutel, sleutel van fietshok,…  

Ik antwoord welke sleutel ik juist wil hebben. 

- De medewerker zal me vragen hoeveel afvalzakken (zwarte= rest afval), (blauwe= PMD afval) ik wil hebben. 

- De medewerker zal me ook vragen om een document te ondertekenen in tweevoud.  
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,    

Op het einde van de rondleiding krijg ik van de medewerker volgende zaken. Dit kan ook voor de rondleiding zijn, 

afhankelijk van welke medewerker het onthaal doet.  

- Sleutels en/of deur code om code slot te openen 

- Vuilniszakken en PMD zakken  

- Bakje(s) met afstandsbedieningen voor de TV  

- Een Infomap over mijn vakantiehuis, hier kan ik alles nog eens rustig in nalezen 

- Eén document dat ik ondertekende: exemplaar PV van plaatsbeschrijving /sleutellijst 

- De checklist voor de schoonmaak. 

 

De medewerker van De Kleppe is klaar met de uitleg.  

Als ik nog vragen heb over mijn verblijf kan ik deze nu stellen. 

 

Als ik geen vragen meer heb, vertrekt de medewerker.  

Ik kan nu mijn valies uitladen en uitpakken. Mijn vakantie begint nu echt.  
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7  Een woordje uitleg over… 
De MEDEWERKERS Van De Kleppe 

       

Als ik verdwaald ben of als ik een vraag heb, zoek ik een medewerker van De Kleppe.  

Die medewerker kan ik herkennen aan de button (foto’s links) of aan hun blauwe T-shirt of pull (foto’s 

rechts).  

Ik probeer hulp te vragen aan deze medewerker. Die meneer of mevrouw zal me altijd helpen om mijn 

begeleiders te vinden en mijn vragen te beantwoorden.  

Op De Kleppe zijn veel vrijwilligers die komen helpen. Dit kan zijn voor allerlei taken zoals poetsen, in de 

tuin werken, de dieren verzorgen, de activiteiten begeleiden, enz.  

Op De Kleppe werken ook mensen in een sociale tewerkstelling. Deze zijn voor korte periode op De 

Kleppe en zijn hier om nieuwe dingen ‘te leren’. Sommigen kunnen ook nog niet goed Nederlands.  

Het ELEKTRISCH BED 

 

In De Kleppe hebben sommige kamers een elektrisch bed.  

Dit wil zeggen dat het bed zelf en de matras via een afstandsbediening kunnen verzet worden van hoogte en stand.  
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Openen van de deuren 

             

De meeste deuren kan ik opendoen met een deurknop of een handvat.  

 

Soms kan het zijn dat ik nog twee andere manieren heb om de deur open te doen: 

      

Elektrisch duwknop: door met mijn hand op een lange balk kan drukken of met mijn voet onderaan  tegen een 

zwarte knop te drukken. Dan gaat de deur automatisch open. 

 

             

Cijfercode: door de cijfercode (+ sleuteltje bij de 2 linkse klavieren) in te duwen gaat de deur open. De 

cijfercode krijg ik bij het begin van mijn vakantieverblijf, de cijfercode staat ook in de infomap van mijn 

vakantiehuis. 
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De KLEUR van de binnendeuren 
In De Kleppe hebben de binnendeuren verschillende kleuren. Elke kleur heeft een betekenis. Hieronder kan ik 

zien wat elke kleur betekent.  

     

Witte deuren in De Kleppe zijn voor mijn begeleiders en werknemers van De Kleppe.  Ik ga niet binnen in deze 

kamers.  

 

Een rode deur betekent dat dit het einde is van mijn verblijf.  Tussen twee rode deuren is een 

gemeenschappelijke ruimte, zoals de traphal. 

 

De oranje deuren zijn de deuren van de keuken in de Grote Kleppe.  
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De groene deur beneden (linkse foto) is de ingang van de woonkamer van de Kleine Kleppe. De groene deur 

boven (rechtse foto) is de ingang van de snoezelruimte.  

 

Een blauwe deur betekent dat dit de ingang is van een toilet of badkamer. 

 

Een bruine deur betekent dat dit de ingang is van een slaapkamer. 
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De INFOMAP 

           

Elk vakantiehuis heeft zijn eigen infomap met eigen kleur. 

 De infomap van de Grote Kleppe is blauw. 

 De infomap van de Kleine Kleppe is rood. 

 De infomap van Mini Kleppe 1 is groen. 

 De infomap van Mini Kleppe 2 is zwart.  

In de infomap staat alle informatie over mijn verblijf en de omgeving.  

Deze infomap mag ik tijdens mijn verblijf bijhouden. 

In de infomap kan ik deze informatie lezen:  

 

 

Belangrijke gegevens zoals telefoonnummers van De Kleppe, 

politie, dokter en de wifi-code 

 

 

Medische fiche met informatie over dokters in de buurt 

 

 

Afvalbeleid:  

Hoe moet ik sorteren in De Kleppe en waar moeten volle 

vuilzakken naartoe? 
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Schoonmaakregeling en afspraken bij vertrek:  

Wat moet ik allemaal doen als ik vertrek uit De Kleppe? 

 

 

Tuin en dieren:  

Welke afspraken moet ik volgen in de tuin en bij de dieren? 

 

 

Info gebruik wasmachine en droogkast 

 

 

Lijst met winkels in de buurt 

 

 

Fotobijlage met plaatsbeschrijving:  

Wat is er allemaal aanwezig in de Klepe? 
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Het huishoudelijk reglement:  

Aan welke afspraken moet ik me houden in De Kleppe? 

 

 

Info over de snoezelruimte en de time out  

 

 

Aanspreekpunten:  

Wie zijn de medewerkers in De Kleppe? Als ik vragen heb, kan ik 

dit aan deze mensen vragen. 

 

 

Info externe activiteiten:  

Welke activiteiten kan ik in de buurt van De Kleppe doen? 

 

De KAPSTOK 

    

Aan sommige kasten en sommige muren hangt een kapstok in de vorm van een hondenstaart.  

Hier kan ik iets aanhangen als ik dat wil.  
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De PICTOGRAMMEN 

   

Naast de deuren in De Kleppe hangt een pictogram. Op deze pictogram kan ik zien naar waar de deur gaat.  

Dat is niet bij alle deuren zo.  

                 

Er worden ook pictogrammen gebruikt om bepaalde plaatsen aan te duiden of regels te visualiseren.  

 

De WOONDECORATIE 

     

   

De ruimtes van De Kleppe zijn voorzien van woondecoratie zoals schilderijen, vazen, planten, … 

Als ik dit niet leuk vind of dit te druk is voor mij, kan ik aan De Kleppe vragen om dit te verwijderen. 
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De VERWARMING  

 

Dit is een knop om de verwarming te regelen van het gelijkvloers. Ik kom niet aan deze knop. 

De verwarming wordt automatisch aangepast. 

 

Op de eerste verdieping zijn er radiators. Ik kan aan de knop bovanaan draaien. Stand 0 is koud, stand 5 is het 

warmst. Ik mag dit zelf aanpassen.  

 

De STOPCONTACTEN  

 

Ik trek de stekkers niet uit de stopcontacten. Alleen als er iemand zegt dat ik dit mag doen, zal ik een stekker uit 

trekken.  
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Het AFVAL SORTEREN  

    

In De Kleppe doe ik mijn best om al het afval te sorteren.  

Op de vuilbak kan ik zien wat ik waar in moet doen. Als ik dit niet goed begrijp, kan ik hulp vragen aan mijn 

begeleider. Er zijn 7 soorten afval: Vlees & vis, GFT, etensresten, restafval, PMD, papier en glas. De emmers met 

groenafval en etenresten zet ik dagelijks voor 8u30 ’s morgens buiten tegen de deur aan de tuinkant.  

 

De KLAPTAFEL  

 

In sommige kamers is een plank die ik kan openklappen zodat het een tafel wordt. 

Ik zit niet op de tafel. 

 

Afspraken met betrekking tot de TUIN en de DIEREN 

 

Als ik eten bij heb, dan eet ik dat zelf op. De dieren krijgen hun eigen eten.  

De meeste dieren eten niet graag menseneten en worden er ziek van.  
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Dit gebouw is van de werkmensen van De Kleppe.  

Ik ga niet binnen in dit gebouw.  

 

 

Soms zijn er kooien om de dieren heen. Dat is omdat sommige dieren kunnen bijten. 

Ik hou mijn handen bij me en steek mijn vingers niet door de tralies.  

Anders zou ik me pijn kunnen doen.  

 

 

Soms zijn deuren toe of hangt er een bordje voor de trap.  

Dan kan ik een andere weg zoeken of keer ik terug.  
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Dit is het bord ‘Als de dieren zouden spreken’. Dit bord hangt in de tuin. Hier staan de regels op die ik moet 

volgen in verband met de dieren.  

 

 

 

Ik doe mijn best om altijd op het pad te stappen in de moestuin.  

Zo kunnen de planten en groenten goed verder groeien.  

 

In de tuin van De Kleppe is een hek.  

Ik laat het hek dicht als er geen begeleider mee is.  
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Dit is het bord ‘Als de tuin zou spreken’. Dit bord hangt buiten tegen het kippenhok. Hier staan de regels 
op die ik moet volgen in de tuin.   
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De AUTIBOX 
Ik kan gebruik maken van de Auti-box. In deze koffer vind ik allerlei ondersteuningsmateriaal en hulpmiddelen.  

Het gebruik van deze Auti-box is gratis, maar moet ik wel vooraf aanvragen.  

 

Het volgende materiaal zit in de box: 

 

3 Study Buddy’s: 

1 Study Buddy Portable XL 

1 Study Buddy Berkenmultiplex Large 

1 Study Buddy Extra Large (Hoge Zijwanden) 

 

 

4 Time Timer’s:  

1 Time Timer groot 

1 Time Timer medium 

1 Time Timer medium met handvat 

1 Time Timer klein 
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2 digitale kookwekkers  

 

2 hoofdtelefoons 

 

 

10 meeneembare planners met planstrook van klittenvilt + 5 doosjes met pictogrammen  voor de dagplanning 

 

  

7 led nachtlampjes op batterij 
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8  Mijn verblijf : Wat is mijn vakantiehuis? 
 

IK VERBLIJF IN MINI KLEPPE 1  

IK VERBLIJF IN MINI KLEPPE 2 

IK VERBLIJF IN DE KLEINE KLEPPE 

IK VERBLIJF IN DE GROTE KLEPPE 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 
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Ik verblijf in Mini Kleppe 1 

   

Ik verblijf in Mini Kleppe 1.  

Dit is ons appartement.  

Het kan zijn dat er in De Kleppe nog andere mensen zullen verblijven en rondlopen.  

Deze mensen mogen niet in Mini Kleppe 1 komen, behalve als ik hen uitnodig.  

De ingang van Mini Kleppe 1 bevindt zich in de Cordonuitstraat, via het hek. Ik krijg de code van het cijferslot 

van de medewerker van De Kleppe.  

   

Ik open het hek (Cordonuitstraat) en stap binnen in het Kleppe domein.  

 

Als ik met mijn rug naar het hek sta, is de ingang van Mini Kleppe 1 op het einde van het hoofdgebouw aan mijn 

linkerkant. 
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Dit is de voordeur van Mini Kleppe 1.  

 

Ik heb een sleutel nodig om de voordeur van Mini Kleppe 1 open te doen.  

Deze sleutel krijg ik of mijn begeleiders als we aankomen in De Kleppe. 

   

De vloer in Mini Kleppe 1 kan soms piepen als ik er op stap.  

Dat is oké.  
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In Mini Kleppe 1 is er vloerverwarming.  

Dat wil zeggen dat de warmte uit de grond zal komen.  

Ik zal mijn voeten hierdoor niet verbranden.  

Wel zal de vloerverwarming er voor zorgen dat het niet heel snel kan opwarmen of afkoelen.  

Dat gaat zeer traag.  

 

Als ik het in Mini Kleppe 1 te warm heb, kan ik altijd een raam openzetten.  
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Mini Kleppe 1 heeft 4 kamers:   

- 2 slaapkamers. De bedden kunnen ook apart geplaatst worden.  

- een badkamer 

- een kamer met keuken, zithoek en eettafel. 

 

Dit is de plattegrond van Mini Kleppe 1. 
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Als ik binnenkom, ben ik in een grote kamer. 

In deze kamer is een eettafel, keuken en woonkamer. 

 

Rechts van mij staat een kapstok.  

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

 

Voor mij is de eettafel.  

Hier kunnen 6 mensen aan zitten. 
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Links van de eettafel staat een diepvries. 

 

Achter de eettafel is de keuken. 

   

In De Kleppe moet afval gesorteerd worden. Er zijn zeven verschillende vuilbakken om afval in te sorteren. Op 

de vuilbak kan ik zien wat ik waar in moet doen. Als ik dit niet goed begrijp, kan ik hulp vragen aan mijn 

begeleider. Er zijn 7 soorten afval: Vlees & vis, GFT, etensresten, restafval, PMD, papier en glas. De emmers met 

groenafval en etenresten zet ik dagelijks voor 8u30 ’s morgens buiten tegen de deur aan de tuinkant. 
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In de keuken is een koelkast, vaatwasser en combi-oven.  

 

Ik spoel al het materiaal eerst af voor ik dit in de vaatwasmachine steek.  

 

Dit is de elektrische kookplaat in de keuken. 

Er is plaats voor 4 potten of pannen.  
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Onder de keukenkast is een ladekast.  

De bovenste lade van deze kast kan niet open. 

 

Rechts van de eettafel is de zithoek.  

  

In de zithoek staan 2 zetels (waarvan 1 slaapzetel), een grote kast, salontafel, droogrek, stofzuiger en 

televisiekast met televisie. 
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In de grote kast zitten extra borden, glazen, kuismateriaal en extra dekens.  

 

In de televisiekast zitten de digicorder. 
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Aan de muren in deze grote ruimte hangen kleine schilderijen.  

Op de vensterbanken staan planten.  

Als dit te druk is voor mij, kan ik vragen aan een medewerker van De Kleppe of deze planten en schilderijen 

weg mogen.  

 

De linkermuur in deze ruimte is geschilderd in feloranje.  

De andere muren zijn wit. 

 

Aan de linkerkant van de eettafel is een bruine deur. Dit is de deur van slaapkamer 2. 
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In deze slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden. 

Bij één bed kan het bed zelf en de matras elektrisch versteld worden van hoogte en stand.  

  

Naast elk bed staat een nachtkastje met een nachtlamp op.  

Dat kan aan de linkerkant of rechterkant van het bed zijn.  

 

Aan de rechtermuur staat een vuilbakje, een kast en een kruk. 
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Aan alle kasten hangt een kapstok in de vorm van een hondenstaart.  

Hier kan ik iets aanhangen als ik dat wil.  

  

Tegen de muur aan de linkerkant staat een stoel, een gesloten kleerrek en hangt een klaptafel. 

   

Ik zit niet op de klaptafel. 
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De klaptafel kan ik openzetten door de driehoek aan de onderkant naar voor te zetten.  

  

In de slaapkamer zijn rolgordijnen.  

Deze kunnen de kamer donker maken. Volledig donker zal het niet zijn.  

  

Deze slaapkamer heeft 1 bruine muur.  
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De andere muren zijn wit.  

 

In deze slaapkamer hangen ook enkele schilderijen.  

Als ik dit niet leuk vind, kan ik de schilderijen tijdens mijn verblijf weghalen.  

Ik hang ze terug als ik vertrek. 

 

Rechts van de keuken is een kleine gang. 

De rechterdeur in de gang is blauw, dit is de deur van de badkamer.  

De bruine deur op het einde van de gang is de deur van slaapkamer 1.  
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In deze slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden. 

  

Naast elk bed staat een nachtkastje met een nachtlamp op.  

Dat kan aan de linkerkant of rechterkant van het bed zijn.  

 

Aan de muur voor mij staat een kast en hangt een klaptafel. 
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Ik zit niet op de klaptafel. 

   

De klaptafel kan ik openzetten door de driehoek aan de onderkant naar voor te zetten.  

 

Aan alle kasten hangt een kapstok in de vorm van een hondenstaart.  

Hier kan ik iets aanhangen als ik dat wil.  
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Aan de linkermuur hangen enkele kapstokken.  

 

In de slaapkamer zijn rolgordijnen.  

Deze kunnen de kamer donker maken. Volledig donker zal het niet zijn. 

 

Deze slaapkamer heeft 1 blauwe muur.  

De andere muren zijn wit.  
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In deze slaapkamer hangen ook enkele schilderijen.  

Als ik dit niet leuk vind, kan ik de schilderijen tijdens mijn verblijf weghalen. 

 Ik hang ze terug als ik vertrek. 

 

  

In de slaapkamers wordt gewerkt met een bolsysteem.  

Op elk bed hangt een sticker.  

Deze sticker heeft een bepaalde kleur.  

Op de kast en kleerhanger hangt ook een sticker met dezelfde kleur.  

Zo kan ik gemakkelijk onthouden welke kast van mij is.  

Ik zal slapen in slaapkamer …………………………………………………………………………………….…… 

Wie slaapt er nog bij mij? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie slaapt er in de andere kamer? ………………………………………………………………………………………………….. 
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De badkamer is achter de blauwe deur aan de rechterkant van deze kleine gang.  

  

 In de badkamer is een lavabo met spiegel, een douche en toilet.  

De badkamer is in het wit geschilderd. 

 

De douche heeft een losse douchekop.  

 Er is ook een klapstoeltje in de douche. 
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Als ik klaar ben met douchen, gebruik ik de trekker om het water weg te doen. 

 

Naast het toilet zijn twee handvaten.  

Dit is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om neer te gaan zitten en recht te staan.  

Zij kunnen zich hieraan vasthouden.  

 

In de badkamer is geen raam. In de badkamer is wel afzuiging voorzien. Dat ventilatiesysteem maakt soms een 

zuigend geluid. Dat is niet altijd zo.  
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Als ik naar buiten ga en links rond het gebouw ga, kom ik op een klein grasperkje.  

Dit grasperkje hoort ook bij mijn verblijf.  

 

Er is ook een brandtrap. Deze mag ik niet gebruiken. Deze trap wordt enkel gebruikt voor de gasten van de 

Grote Kleppe bij brand.  
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Ik verblijf in Mini Kleppe 2 

  

Ik verblijf in Mini Kleppe 2. Dit is ons appartement.  

Het kan zijn dat er in De Kleppe nog andere mensen zullen verblijven en rondlopen.  

Deze mensen mogen niet in Mini Kleppe 2 komen, behalve als ik hen uitnodig.  

De ingang van Mini Kleppe 2 bevindt zich in de Cordonuitstraat, via het hek. Ik krijg de code van het cijferslot 

van de medewerker van De Kleppe. 

 

Ik open het hek (Cordonuitstraat) en stap binnen in het Kleppe domein. 
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Als ik met mijn rug naar het hek sta, is de ingang van Mini Kleppe 2 meteen aan de linkerkant. 

Voor het hoofdgebouw stap ik naar links en volg het pad dat naar de voordeur gaat. 

 

Dit is de voordeur van Mini Kleppe 2.  

 

Ik heb een cijfercode nodig om de voordeur van Mini Kleppe 2 open te doen.  

De medewerker van De Kleppe zal me de code zeggen als we aankomen in De Kleppe.  

Ik tik de code in. Daarna druk ik op het sleuteltje.  

Dan gaat de deur open. 
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De vloer in Mini Kleppe 2 kan soms piepen als ik er op stap.  

Dat is oké.  

 

In Mini Kleppe 2 is er vloerverwarming.  

Dat wil zeggen dat de warmte uit de grond zal komen.  

Ik zal mijn voeten hierdoor niet verbranden. 

Wel zal de vloerverwarming er voor zorgen dat het niet heel snel kan opwarmen of afkoelen.  

Dat gaat zeer traag.  

 

Als ik het in Mini Kleppe 2 te warm heb, kan ik altijd een raam openzetten.  
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Mini Kleppe 2 heeft 5 kamers:  

- 3 slaapkamers 

- een badkamer  

- een kamer met keuken, zithoek en eettafel. 

 

Dit is de plattegrond van Mini Kleppe 2. 
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Als ik binnenkom, ben ik in de inkomhal.  

 

In de linkerhoek van de inkomhal staat een kapstok.  

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

 

Aan de rechterkant staat een schoenenrek.  

Hier kan ik mijn schoenen in zetten. 
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Boven het schoenenrek hangen enkele haken.  

Aan deze haken kan ik ook mijn jas hangen.  

    

In de inkomhal zijn twee deuren.  

De witte linkerdeur gaat naar een grote ruimte waar de keuken, woonkamer en eettafel is.  

De bruine deur voor me gaat naar slaapkamer 3.  
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De kleur van de witte deur klopt niet.  

Wit betekent normaal dat ik niet binnen mag. 

In deze ruimte is dat dus verkeerd, want ik mag hier wel binnen.  

 

In deze kamer is een woonkamer, eettafel en keuken.  
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Links van de deur staat een grote kast. In die kast zitten borden, glazen, kuismateriaal en extra dekens. 

 

Rechts van mij is de keuken.  

   

In De Kleppe moet afval gesorteerd worden. Er zijn zeven verschillende vuilbakken om afval in te sorteren. Op 

de vuilbak kan ik zien wat ik waar in moet doen. Als ik dit niet goed begrijp, kan ik hulp vragen aan mijn 

begeleider. Er zijn 7 soorten afval: Vlees & vis, GFT, etensresten, restafval, PMD, papier en glas. De emmers met 

groenafval en etenresten zet ik dagelijks voor 8u30 ’s morgens buiten tegen de deur aan de tuinkant. 
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In de keuken is een koelkast en vaatwasmachine.  Naast de koelkast is er een combi-oven voorzien. 

Ik spoel al het materiaal eerst af voor ik dit in de vaatwasmachine steek. 

   

 

Dit is de elektrische kookplaat in de keuken. Er is plaats voor 4 potten of pannen.  
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Onder de keukenkast is een ladekast.  

De bovenste lade van deze kast kan niet open. 

 

De zithoek is rechtdoor.  

In de zithoek staan 2 zetels (waarvan 1 slaapzetel), 2 stoelen, een salontafel, rekje met een lampje en 

televisiekast met televisie. In de televisiekast zit de digicorder. 
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Op de zetels liggen kleurrijke kussens.  

Als ik wil, kan ik vragen aan een medewerker van De Kleppe om deze weg te doen tot ik vertrek.  

    

Rechts van de woonkamer is de eettafel. Hier kunnen 6 mensen aan zitten. 

Er is ook een klaptafel met twee klapstoelen. In totaal is er dus plaats voor 8 mensen.  

  

Aan de muren in deze grote ruimte hangen kleine schilderijen. Op de vensterbanken staan planten.  

Als dit te druk is voor mij, kan ik vragen aan een medewerker van De Kleppe of deze planten en schilderijen 

weg mogen.  
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De muur aan de overkant van de ruimte is in het blauw geschilderd. De andere muren zijn wit.  

Achter de deur van de living staan nog een diepvriezer, een droogrek en een stofzuiger. 

  

Ik ga terug naar de inkomhal. 

 

Tegenover de voordeur is de bruine deur van slaapkamer 3. 
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In deze slaapkamer staat een stapelbed. 

Deze slaapkamer heeft 1 blauwe muur. De andere muren zijn wit.  

 

Aan de linkermuur staat een kast, een nachtkastje met nachtlampje en hangen twee kapstokken met 

kleerhangers. 

 

Achter de deur is een zekeringskast.  

Dat is voor de elektriciteit.  

De deur van deze kast is meestal op slot. 

Ik laat deze kast dicht.  
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Rechts van de inkomhal is een gang.  

De rechtermuur van deze gang is in het oranje geschilderd.  

Deze gang heeft 4 deuren.  

1 blauwe deur naar de badkamer, 2 bruine deuren naar de slaapkamers en 1 rode deur naar een andere 

accommodatie op het einde van de gang.  

Deze deur is op slot.  

Ik ga niet door deze deur. Behalve bij brand of als ik ook logeer in de Kleine Kleppe.  

 

De blauwe deur aan de linkerkant is de deur van de badkamer.  
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In de badkamer is een lavabo met spiegel, een douche en toilet.  

 

De badkamer is in het wit geschilderd.  

In de douche is een tegelmuur met verschillende kleuren.  

Dit kan zeer druk zijn.  

Als ik op het toilet zit of aan de lavabo sta, kan ik het douchegordijn toe doen om dit niet te zien.  
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De douche heeft een losse douchekop.  

Er is ook een klapstoeltje in de douche. 

 

Als ik klaar ben met douchen, gebruik ik de trekker om het water weg te doen. 

 

Naast het toilet zijn twee handvaten.  

Dit is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om neer te gaan zitten en recht te staan.  

Zij kunnen zich hieraan vasthouden.  
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In de badkamer is een raam. Ik kan dit raam openzetten om de badkamer te verluchten.  

 

In de badkamer is ook afzuiging voorzien. Dat ventilatiesysteem maakt een zoemend geluid.   

 

 

De bruine deur naast de badkamerdeur gaat naar slaapkamer 2.  

In deze slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden. Bij één bed kan het bed en de matras elektrisch versteld 

worden van hoogte en stand.  
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Naast elk bed staat een nachtkastje met een nachtlamp op. Dat kan aan de linkerkant of rechterkant van het 

bed zijn. Tevens zijn er 2 kasten voorzien in deze kamer.  

   

  

Deze kamer heeft ook een klaptafeltje met kruk. Ik zit niet op de klaptafel. 

  

De klaptafel kan ik openzetten door de driehoek aan de onderkant naar voor te zetten.  
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Aan de rechtermuur en links naast het linkerbed hangen enkele kapstokken. Deze slaapkamer heeft 1 blauwe 

muur. De andere muren zijn wit.  

In deze slaapkamer hangen ook enkele schilderijen aan de linkermuur. Als ik dit niet leuk vind, kan ik de 

schilderijen tijdens mijn verblijf weghalen. Ik hang ze terug als ik vertrek. 

 

De deur aan de rechterkant van de gang is de bruine deur naar slaapkamer 1.  

In deze slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden. Bij één bed kan het bed en de matras elektrisch versteld 

worden van hoogte en stand.  

  

Naast elk bed staat een nachtkastje met een nachtlamp op. Dat kan aan de linkerkant of rechterkant van het 

bed zijn. Naast elk bed hangen enkele kapstokken.  
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Naast de deur hangt een klaptafel. Ik zit niet op de klaptafel.  

  

De klaptafel kan ik openzetten door de driehoek aan de onderkant naar voor te zetten.  

In deze kamer zijn tevens 2 kasten voorzien. 

     

Deze slaapkamer heeft 1 blauwe muur. De andere muren zijn wit.  
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In alle slaapkamers zijn rolgordijnen. Deze kunnen de kamer donker maken. Volledig donker zal het niet zijn. 

 

Aan alle kasten van de slaapkamers hangt een kapstok in de vorm van een hondenstaart. 

Hier kan ik iets aanhangen als ik dat wil.  

Ik zal slapen in slaapkamer …………………………………………………………………………………….…… 

Wie slaapt er nog bij mij? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie slaapt er in de andere kamers? ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Om naar buiten te gaan druk ik rechts op deze knop.  

Dan gaat de deur automatisch open. 
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Als ik naar buiten ga, zie ik rechts een klein grasperkje met tuinmeubels.  

Dit grasperkje hoort ook bij mijn verblijf.  

Er is ook een hondenhok dat ik mag gebruiken als ik een hond mee heb.  

 

 

Er is ook een brandtrap. Deze mag ik niet gebruiken.  

Deze trap wordt enkel gebruikt voor de gasten van de Kleine Kleppe bij brand.  
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Ik verblijf in de Kleine Kleppe  

      

Ik verblijf in de Kleine Kleppe. Dit is ons vakantiehuis. 

Het kan zijn dat er in De Kleppe nog andere mensen zullen verblijven en rondlopen.  

Deze mensen mogen niet in de Kleine Kleppe komen, behalve als ik hen uitnodig.  

  

De ingang van de Kleine Kleppe bevindt zich vooraan rechts, als ik met mijn rug naar de kerk sta.  

 

Ik heb een cijfercode nodig om de voordeur van Kleine Kleppe open te doen.  

De medewerker van De Kleppe zal me de code geven tijdens de rondleiding bij de start van mijn verblijf. 

Ik tik de code in. Dan gaat de deur open. 
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Voor mij zie ik een rode deur. Ik ga niet door deze deur. Behalve als ik ook logeer in de Mini Kleppe 2.   

Als ik naar links stap, ga ik naar de eetruimte en keuken van de Kleine Kleppe.  

    

De vloer in de Kleine Kleppe kan soms piepen als ik er op stap.  

Dat is oké.  

 

In de Kleine Kleppe is er vloerverwarming.  

Dat wil zeggen dat de warmte uit de grond zal komen.  

Ik zal mijn voeten hierdoor niet verbranden.  

Wel zal de vloerverwarming er voor zorgen dat het niet heel snel kan opwarmen of afkoelen.  

Dat gaat zeer traag.  
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Als ik het in de Kleine Kleppe te warm heb, kan ik altijd een raam openzetten.  

   

De Kleine Kleppe bestaat uit twee verdiepingen.  

Op het gelijkvloers is er een zithoek, keuken, eetruimte, toiletten en douches.  

Op de eerste verdieping zijn de andere badkamers, toiletten en slaapkamers.  

 

Dit is de plattegrond van de gelijkvloerse verdieping van de Kleine Kleppe.  
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Als ik binnenkom, ben ik in een kleine gang en ga ik naar links.   

 

Ik kom in de eetruimte en keuken van de Kleine Kleppe. 

 

Dit is de keuken. 
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In De Kleppe moet afval gesorteerd worden. Er zijn zeven verschillende vuilbakken om afval in te sorteren. Op 

de vuilbak kan ik zien wat ik waar in moet doen. Als ik dit niet goed begrijp, kan ik hulp vragen aan mijn 

begeleider. Er zijn 7 soorten afval: Vlees & vis, GFT, etensresten, restafval, PMD, papier en glas. De emmers met 

groenafval en etenresten zet ik dagelijks voor 8u30 ’s morgens buiten tegen de deur aan de tuinkant. 

 

In de keuken is een vaatwasmachine.  

 

Ik spoel al het materiaal eerst af voor ik dit in de vaatwasmachine steek.  

 



103 

 

In de keuken is een koffiezetapparaat met 2 thermoskannen. 

 

Dit is de elektrische kookplaat in de keuken. Er is plaats voor 4 potten of pannen.  

Boven de kookplaat hangt een dampkap.  

 

In de keuken is een combi – oven en afzonderlijke oven, zowel als een koelkast voorzien. 

 

Onder de keukenkast is een ladekast. De bovenste lade van deze kast kan niet open. 
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Aan de andere kant van de kamer staat een grote kast, een koelkast met diepvriezer en een droogrek. 

In deze kast zitten borden, glazen, kuismateriaal en dergelijke meer.  

  

Daarnaast staat een grote koelkast en diepvries. Deze maken een zoemend geluid. 
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In het midden van de kamer staan de eettafels. Hier kunnen 17 mensen aan zitten. 

  

In deze ruimte zijn ook twee blauwe deuren.  

Achter deze blauwe deuren zijn er toiletten en een douche.  

 

Naast de deur hangt een pictogram.  

Op deze pictogram kan ik zien wat er achter de deur is.  
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Achter de linkerdeur zijn twee toiletten met lavabo.  

  

Achter de rechterdeur is een douche en lavabo. 

In de douche is een tegelmuur met verschillende kleuren. Dit kan zeer druk zijn. 

 

Rechts van de badkamerdeur is een rode deur.  

Achter de deur is een gemeenschappelijke gang.  
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Hier mogen ook andere groepen komen.  

De groene deur aan de rechterkant van de trap is de deur naar de woonkamer van mijn verblijf. 

Ik moet door deze gang gaan om naar de woonkamer en de eerste verdieping te gaan.  

De groene deur aan de rechterkant van de trap is de deur naar de woonkamer van mijn verblijf.  

 

Ik kan de deur op twee manieren opendoen.  

Ik kan met mijn hand op de knop naast de deur drukken.  

Ik kan met mijn voet op de knop onderaan naast de deur duwen. 
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In de woonkamer staan zetels, stoelen, een salontafel, een fauteuil, enkele kleine kasten en een staanlamp. 

 

In de linkerhoek staat ook een computer. Die computer mag ik gebruiken tijdens mijn verblijf. 

 

Aan de linkermuur hangt er een televisie aan de muur en staat er ook een televisiekast.  
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Aan de muren in de woonkamer hangen kleine schilderijen.  

Op de vensterbanken staan planten.  

Als dit te druk is voor mij, kan ik vragen aan een medewerker van De Kleppe of deze planten en schilderijen 

weg mogen.  

   

In de gemeenschappelijke hall heb ik links een doorgang naar de Grote Kleppe. De rode deur betekent dat ik 

daar niet naar binnen mag. Soms kan het zijn dat mijn groep ook de Grote Kleppe heeft gehuurd. Dan mag ik er 

wel komen. Mijn begeleiders zullen duidelijk zeggen wat de afspraak is.  

In de gemeenschappelijke hall heb ik rechts een doorgang naar de zijtuin.  

Langs de binnenzijde kan ik deze deur opendoen door met mijn hand op de knop naast de deur drukken of 

door met mijn voet op de knop onderaan naast de deur duwen.  
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Langs de buitenzijde kan ik de deur open doen door mijn code in te tikken op het klavier.  

 

In de gemeenschappelijke hall heb ik recht voor mij een doorgang naar de grote tuin van De Kleppe.  
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KLEINE KLEPPE: DE SLAAPKAMERS 

 

Dit is de gemeenschappelijke traphal.  

Hier mogen ook andere mensen komen.  

In deze hal bevindt zich de trap of lift om naar de eerste verdieping van mijn verblijf te gaan. 

 r  

Ik neem de trap of de lift om naar de slaapkamers op de eerste verdieping te gaan.  

 

Als ik boven aan de trap kom zie ik links van mij een groene deur, links voor mij zie ik een rode deur en rechts 

achter het hoekje is er een blauwe deur en ook nog een andere rode deur. 
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Als ik op de eerste verdieping ben, gaat de rode deur aan de linkerkant naar de slaapkamers van de Kleine 

Kleppe.  

 

De rode deur aan de rechterkant gaat naar het verblijf van andere mensen.  

Daar ga ik niet naartoe.  

 

Er zijn ook nog twee kamers in de gang die ook bij de Kleine Kleppe horen.  

Dat is een sanitaire kamer met blauwe deur en 1 slaapkamer met bruine deur.  
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Dit is de plattegrond van de eerste verdieping van de Kleine Kleppe.  

Er zijn 13 slaapkamers en 2 doucheruimtes met toilet.  

In de gemeenschappelijke traphal is nog een sanitaire ruimte met 1 toilet, 2 lavabo’s en 2 douches. Dit staat 

niet op het plan vermeld. Deze wordt gemeenschappelijk gebruikt met de gasten uit De Grote Kleppe, tenzij 

anders afgesproken met de verantwoordelijke.  

 

15 keer   

In de Kleine Kleppe zijn er: 

11 slaapkamers voor 1 persoon met een eenpersoonsbed 

2 slaapkamers voor 2 personen met een stapelbed. (KK3 en KK5) 
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Elke slaapkamer heeft een nummer en een naam. 

Dit kan ik lezen op het bordje naast de slaapkamerdeur.  

De naam van de kamer komt overeen met de naam van een dier in De Kleppe.  

De foto van het dier hangt ook op het bordje.  

Ik zie ook hoeveel bedden er zijn in de kamer.  

Hieronder worden alle slaapkamers overlopen.  

 

De deur naar slaapkamer KK1 is in de gemeenschappelijke hal.  

Als ik op de eerste verdieping ben, ga ik naar links.  
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De bruine deur aan de rechterkant is de deur naar slaapkamer KK1. 

 

In deze slaapkamer staat een bed, kast en tafeltje met nachtlamp.  

Er is ook een lavabo met spiegel.  

Bij dit bed kan het bed zelf en de matras elektrisch versteld worden van hoogte en stand. 

 

Aan de kast hangt een spiegel en een kapstok met kleerhangers. 
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Er is ook een douche.  

 

De douche heeft een losse douchekop. 

Er is ook een klapstoeltje in de douche. 
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Als ik klaar ben met douchen, gebruik ik de trekker om het water weg te doen. 

 

De muren in de douche zijn licht van kleur.  

Als ik goed kijk, kan ik spikkels op de muren zien.  

 

 

De muren van de slaapkamer zijn wit, behalve 1 muur aan de kant van de lavabo.  

Die is donkerbruin.  
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Dit is de deur naar de andere slaapkamers in de Kleine Kleppe. 

Ik kan de deur op drie manieren opendoen.  

 

Ik kan met mijn hand op de knop naast de deur drukken.  

Ik kan met mijn voet op de knop onderaan naast de deur duwen. 

      

De deur kan elektronisch gesloten worden bovenaan de deur aan de binnenzijde. Enkel de verantwoordelijke 

van mijn groep heeft hiervoor een sleutel. Dan kan ik enkel de deur openen door de code in te drukken op het 

codeklavier, gevolgd door op het sleuteltje te drukken.  
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Dit is de gang van de slaapkamers.  

De kamers met nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 lijken zeer goed op elkaar. 

Daarom worden deze hieronder overlopen. 

 

In de slaapkamergang is er echo. 

 

Deze slaapkamers hebben een raam met rolgordijnen. 

Deze kunnen de kamers donker maken. Volledig donker zal het niet zijn 
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De plaats waar de meubels staan in elke kamer kan verschillen.  

In elke slaapkamer staan wel dezelfde meubels. 

Deze slaapkamers hebben allemaal een lavabo met spiegel en vuilbak.  

 

Deze slaapkamers hebben allemaal een bed, nachttafel en nachtlampje. Het bed is een houten bed, een 

boxspring of een stapelbed.  
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Deze slaapkamers hebben allemaal een stoeltje en klaptafel.  

  

Naast de deur hangt een klaptafel. Ik ga niet op deze klaptafel zitten.  

  

De klaptafel kan ik openzetten door de driehoek aan de onderkant naar voor te zetten.  



122 

 

 

In elke slaapkamer staat een kast. 

 

Aan alle kasten hangt een kapstok in de vorm van een hondenstaart.  

Hier kan ik iets aanhangen als ik dat wil.  

 

In elke slaapkamer hangt een kapstokrekje met kapstokken.  

Dat kan aan de kast hangen of aan de muur. 
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In elke slaapkamer hangen 1 of meerdere schilderijen.  

Als dit te druk is voor mij, kan ik vragen aan een medewerker van De Kleppe of deze schilderijen weg mogen.

    

Dit is slaapkamer KK2. Bij dit bed kan het bed zelf en de matras elektrisch versteld worden van hoogte en stand. 

   

 Dit is slaapkamer KK3. Hier staat een stapelbed. In deze kamer is geen schilderij voorzien. 

     

Dit is slaapkamer KK4. Bij dit bed kan het bed zelf en de matras elektrisch versteld worden van hoogte en stand. 
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 Dit is slaapkamer KK5. Hier staat een stapelbed. 

   

 Dit is slaapkamer KK6.  

  

 Dit is slaapkamer KK7.  

   

 Dit is slaapkamer KK8.  

 



125 

 

   

Dit is slaapkamer KK9. Alle muren in deze kamer zijn wit geschilderd. 

  

De muren in deze slaapkamers zijn wit geschilderd, behalve 1 muur.  

Elke slaapkamer heeft 1 muur die een andere kleur heeft.  

Dat kan blauw of bruin zijn.  

  

In de gang van de slaapkamers is een witte deur.  

Achter deze witte deur zit een apparaat om brand te blussen.  

Ik doe deze deur niet open. 
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In de gang van deze slaapkamers is een tweede rode deur.  

Achter deze deur zitten nog 4 slaapkamers en een toilet.  

De kleur van deze deur is dus verkeerd.  

Normaal betekent rood dat de kamers er achter niet meer bij mijn verblijf horen.  

 

Dit is de gang achter de rode deur. 

Rechts van mij zijn 4 bruine deuren, recht voor mij is er 1 blauwe deur en links op het einde van de gang is er 1 

zwarte branddeur. 

Achter de 4 bruine deuren zijn de slaapkamers met nummer 10, 11, 12 en 13.  
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Als ik in de gang stap, is er meteen rechts een plaats waar soms extra materiaal wordt opgeslagen.  

Dit kunnen bijvoorbeeld stoelen zijn.  

  

Op het einde van deze gang is een blauwe deur, daarachter is er een toilet met lavabo.  
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Op het einde van de gang links is een branddeur.  

Ik doe deze deur niet open.  

De deur gaat automatisch open als het brand.  

   

Dit is slaapkamer 10. In de kamer staat ook een kast, een éénpersoonsbed en nachttafeltje met nachtlampje.  

Bij dit bed kan het bed zelf en de matras elektrisch versteld worden van hoogte en stand. 

In kamer 10 is een lavabo met spiegel. 

 

Slaapkamer 10 heeft een raam met rolgordijnen. Deze kunnen de kamer donker maken.  

Volledig donker zal het niet zijn. 
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11  12  13 
De slaapkamers met nummer 11, 12 en 13 zijn prikkelarm.  

Dat wil zeggen dat er geen felle kleuren of overbodige meubels staan om me te overprikkelen.  

Deze kamers kijken uit op de kerk van Everbeek Beneden. Overdag kan ik kerkklokken horen luiden.  

 

Deze slaapkamers kunnen op slot gedaan worden aan de buitenkant via een witte knop bovenaan.  

 

  

In deze slaapkamers staat een bed en een kast met spiegel.  

Deze kast kan op de gang gezet worden als ik dat wil.  
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In deze slaapkamers is ook een lavabo met spiegels, een vuilbak, een klein kastje en twee legplanken.  

 

Dit is verstopt achter witte deuren die op slot kunnen. 

 

Er zijn geen rolgordijnen in deze slaapkamers, maar witte luiken voor de ramen die dicht gedaan kunnen 

worden.  

Daardoor kan het helemaal donker worden gemaakt op de kamer.  
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In deze kamers staan ook nog een nachttafeltje en een stoeltje 

Als ik dat wil, kunnen deze ook uit de kamer gehaald worden.  

   

Dit is slaapkamer KK11.  

     

Dit is slaapkamer KK12.  

    

Dit is slaapkamer KK13. 
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Ik zal slapen in slaapkamer …………………………  

 

Als ik dat wil, kan ik de slaapkamer kleuren op de plattegrond hierboven.   
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KLEINE KLEPPE: GEMEENSCHAPPELIJK SANITAIR (= BADKAMERS) 

 

In de Kleine Kleppe zijn 4 gemeenschappelijke badkamers.  

2 badkamers zijn op de gelijkvloers en 2 badkamers op de eerste verdieping.  

Deze badkamers worden in het blauw op de plattegrond aangeduid.  

Er is ook nog een extra sanitaire blok met twee douches, twee lavabo’s en een toilet. De ingang van deze 

ruimte is in de gemeenschappelijke traphal, maar staat niet op het plan. Deze ruimte is gemeenschappelijk te 

gebruiken met de gasten van de Grote Kleppe, tenzij anders afgesproken met de verantwoordelijke.  

   

Dit is badkamer 1, deze badkamer heeft een douche, lavabo en toilet. De muren in badkamer 1 zijn wit 

geschilderd. In de douche van badkamer 1 is een tegelmuur met verschillende kleuren. Dit kan zeer druk zijn.  

Als ik op het toilet zit of aan de lavabo sta, kan ik het douchegordijn toe doen om dit niet te zien.  

Naast het toilet zijn twee handvaten. Dit is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om neer te 

gaan zitten en recht te staan. Zij kunnen zich hieraan vasthouden. 

1 

2 

3 

4 
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Dit is badkamer 2, deze badkamer heeft een douche en lavabo. De muren in badkamer 2 zijn wit geschilderd. In 

de douche van badkamer 2 is een tegelmuur met verschillende kleuren. Dit kan zeer druk zijn.  

Als ik aan de lavabo sta, kan ik het douchegordijn toe doen om dit niet te zien.  

 

   

De douches in badkamer 1 en 2 hebben een losse douchekop.   

Er is ook een klapstoeltje in de douche. 
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Dit is badkamer 3. In deze badkamer is een douche met klapstoeltje, een toilet met twee handvaten en een 

lavabo. Deze badkamer is de grootste zodat er ruimte is voor een tillift of douchebrancard indien nodig.  

   

Dit is badkamer 4. In deze badkamer is een douche met klapstoeltje, een toilet met twee handvaten en een 

lavabo. 
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De muren in de badkamers 3 en 4 zijn licht van kleur. Als ik goed kijk, kan ik spikkels op de muren zien.  

 

Als ik klaar ben met douchen, gebruik ik de trekker om het water weg te doen. 

  

In badkamer 2 en 4 is een raam.  

Dat raam kan ik openzetten om te kamer te verluchten.  

Badkamer 1 en 3 hebben geen raam.  

In deze badkamers is enkel een ventilatiesysteem. Dat ventilatiesysteem kan een zuigend geluid maken. Dat is 

niet altijd zo.   

  

 

De gemeenschappelijke badkamer met de gasten van de Grote Kleppe, is iets anders dan de andere 

badkamers. Deze staat niet op de plattegrond.  
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De ingang van deze ruimte bevindt zich in de gemeenschappelijke traphal.  

  

Achter deze deur is een kamer met 2 lavabo’s en 3 kleinere kamers met een blauwe deur.  

 

1 van deze kleine kamers is een toilet.  

De eerste deur op de rechterkant is de deur van het toilet.  
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De andere twee deuren zijn douchekamers. 

        

Dit is de eerste douchekamer. Deze douchekamer heeft geen raam.  

Hier is wel een ventilatiesysteem, dat een zuigend geluid kan maken. Dat is niet altijd zo.   

 

Dit is de tweede douchekamer. Hier is een raam aanwezig.  
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Ik verblijf in de Grote Kleppe 

    

Ik verblijf in de Grote Kleppe. Dit is ons vakantiehuis. 

Het kan zijn dat er in De Kleppe nog andere mensen zullen verblijven en rondlopen. 

Deze mensen mogen niet in de Grote Kleppe komen, behalve als ik hen uitnodig.  

De ingang van de Grote Kleppe is dezelfde als de hoofdingang van het vankantiecentrum De Kleppe.  

Dit is de voordeur van de Grote Kleppe.  

 

Ik heb een cijfercode nodig om de voordeur van de Grote Kleppe open te doen.  

De medewerker van De Kleppe zal me de code geven tijdens de rondleiding bij de start van mijn verblijf. 

Ik tik de code in.  

Daarna druk ik op het sleuteltje. 

Dan gaat de deur open. 
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De vloer in de Grote Kleppe kan soms piepen als ik er op stap. 

Dat is oké 

 

In de Grote Kleppe is er vloerverwarming. 

Dat wil zeggen dat de warmte uit de grond zal komen.  

Ik zal mijn voeten hierdoor niet verbranden. 

Wel zal de vloerverwarming er voor zorgen dat het niet heel snel kan opwarmen of afkoelen.  

Dat gaat zeer traag.  

 

Als ik het in de Grote Kleppe te warm heb, kan ik altijd een raam openzetten.  
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De Grote Kleppe bestaat uit twee verdiepingen.  

Op het gelijkvloers is er een zithoek, keuken, eetruimte, opbergruimte en toiletten.  

Op de eerste verdieping zijn de badkamers, nog toiletten en slaapkamers.  

 

 

Dit is de plattegrond van de gelijkvloersverdieping van de Grote Kleppe. 

Op het gelijkvloers is er een leefruimte (= zithoek en eetruimte), keuken, opbergruimte en toiletten.  
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Ik stap door de inkomhal. Wanneer ik binnenkom bij De Kleppe zie ik een witte deur aan de rechterkant(rode 

cirkel op de foto’s), deze ga ik niet binnen, deze deur is voor het personeel van De Kleppe. 

Achter de glazen schuifdeur is mijn vakantiehuis. 

  

Ik ben in de leefruimte van de Grote Kleppe.  

Hier bevindt zich de zithoek en de eetruimte.  

    

Rechts is een zithoek. In de zithoek staan enkele zetels voor 1 persoon, enkele zetels voor 2 personen, 2 

zorgzetels, een staanlamp en een salontafel. 
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In de zithoek staat ook een televisiekast met televisie.  

 

In de linkerhoek staat ook een computer. 

Die computer mag ik gebruiken tijdens mijn verblijf.  

 

Boven de zithoek hangt er ook een beamer.  

Deze kan op de witte muur van de zithoek een projectie tonen.  

De beamer maakt een zoemend geluid, dat is oké. 
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In het midden van de kamer staan de eettafels.  

Hier kunnen 33 mensen aan zitten. 

 

Tegen de muur staat een kast. In die kast zitten borden, glazen en dergelijke meer.  
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Aan de muren in deze ruimte hangen kleine schilderijen.  

Op de vensterbanken staan planten.  

Als dit te druk is voor mij, kan ik vragen aan een medewerker van De Kleppe of deze planten en schilderijen 

weg mogen.  

 

Via de glazen deur in het midden van de ruimte kan ik naar buiten gaan.  

Als ik terug naar binnen wil en de deur is toe, dan kan ik deze open doen met de deurklink. Als deze gesloten is, 

heb ik een sleutel ‘buitendeuren’ nodig.   
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Ik ga naar links.  

Als ik me omdraai, zie ik twee oranje deuren. 

Dit zijn de deuren van de keukens.  

Er is een koude keuken en een warme keuken.  

Dat heeft niets te maken met de temperatuur van de keuken.  

Dat heeft te maken met wat er in de keuken gebeurd.  

De koude keuken is de keuken waar wordt afgewassen en afgedroogd.  

De warme keuken is de keuken waar het eten wordt klaargemaakt. 

 

In de keukens staan veel toestellen met verschillende werkingen.  

Tijdens de rondleiding zal de medewerker van De Kleppe me zeggen hoe alles werkt.  

Als ik de uitleg vergeten ben, kan ik altijd op de papieren die in de keuken hangen of liggen bij de toestellen 

lezen hoe ik een toestel moet gebruiken.  
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Dit is de warme keuken. 

 

In de warme keuken is er een groot kookfornuis. 

 

In de warme keuken is er een frietketel. 
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In de warme keuken staat een grote koelkast en diepvries.  

 

In de warme keuken is een oven.  

 

In de warme keuken staat een microgolf en een waterkoker. 

Een volledige lijst van alle dingen die ik in de keuken en de kasten kan vinden, staat op de website.  
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Het kan zijn dat we niet zelf zullen koken in De Kleppe, maar dat we eten bestellen bij een traiteur.  

    

In De Kleppe moet afval gesorteerd worden. Er zijn zeven verschillende vuilbakken om afval in te sorteren. 

Op de vuilbak kan ik zien wat ik waar in moet doen. Als ik dit niet goed begrijp, kan ik hulp vragen aan mijn 

begeleider. Er zijn 7 soorten afval: Vlees & vis, GFT, etensresten, restafval, PMD, papier en glas. De emmers met 

groenafval en etenresten zet ik dagelijks voor 8u30 ’s morgens buiten tegen de deur aan de tuinkant.  

 

 

Dit is de koude keuken. 
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In de keuken is een grote vaatwasmachine.  

 

Ik spoel al het materiaal eerst af voor ik dit in de vaatwasmachine steek.  

 

In de koude keuken is ook een koffiezetapparaat. 



151 

 

 

In de grote leefruimte kan ik nog andere deuren zien. Links van de oranje deuren is een witte deur. 

 

Achter de witte deur is de bergruimte.  

Ik mag enkel in deze ruimte komen als dit mag van mijn begeleider.  

 

Rechts is er een kleine trap. Op het einde van de trap is een witte deur. 
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Achter deze witte deur zit nog een opbergruimte.  

 

Rechts voor de witte deur is een blauwe deur.  

 

Achter deze blauwe deur zijn 2 lavabo’s en 2 toiletten.  
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Rechts achter de witte deur is nog een blauwe deur.  

  

Achter deze blauwe deur zijn twee douches en een kledingrek. De douche heeft gekleurde tegels. 

 

In deze kamer zijn ook opbergkastjes die ik kan sluiten met een sleutel.  

Hier kan ik waardevolle spullen in opbergen.  

De sleutels moet ik vragen aan de medewerker van De Kleppe.  
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Rechts van de zithoek is een rode deur.  

Achter deze deur is een gemeenschappelijke traphal.  

Ik moet door deze gang gaan om naar de eerste verdieping van mijn verblijf te gaan.  

 

In deze hal bevindt zich de trap of lift om naar de eerste verdieping van mijn verblijf te gaan. 

Hier mogen ook andere groepen komen.  

De groene deur aan de rechterkant van de trap is de deur naar de woonkamer van de Kleine Kleppe. Hier mag 

ik niet komen, tenzij mijn groep ook verblijft in de Kleine Kleppe.  



155 

 

   

In de gemeenschappelijke hall heb ik voor mij een doorgang naar de zijtuin. Deze doorgang is enkel voor gasten 

van de Kleine Kleppe.  

 

Rechts heb ik een doorgang naar de eetruimte en keuken van de Kleine Kleppe. De rode deur betekent dat ik 

daar niet naar binnen mag.  

Soms kan het zijn dat mijn groep ook de Kleine Kleppe heeft gehuurd. Dan mag ik er wel komen. Mijn 

begeleiders zullen duidelijk zeggen wat de afspraak is.  

 

In de gemeenschappelijke hall heb ik naast de trap een doorgang naar de grote tuin van De Kleppe.  
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GROTE KLEPPE: DE SLAAPKAMERS 

  

Ik neem de trap of de lift om naar de slaapkamers op de eerste verdieping te gaan.  

 

Als ik boven aan de trap kom zie ik links van mij een groene deur, links voor mij zie ik een rode deur en rechts 

achter het hoekje is er een blauwe deur, een witte deur en ook nog een andere rode deur. 

 

De rode deur links voor me gaat naar het verblijf van andere mensen. Daar ga ik niet naartoe.  
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Rechts is de rode deur van de Grote Kleppe. 

 

Dit is de gang van de slaapkamers.  

  

Op de vensterbanken staan planten en beeldjes.  
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In de slaapkamergang is er echo. 

 

Elke slaapkamer heeft een nummer en een naam. Dit kan ik lezen op het bordje naast de slaapkamerdeur.  

De naam van de kamer komt overeen met de naam van een dier in De Kleppe.  

De foto van het dier hangt ook op het bordje. Ik zie ook hoeveel bedden er zijn in de kamer.  

Hieronder worden alle slaapkamers overlopen.  

 

Dit is de plattegrond van de eerste verdieping van de Grote Kleppe. Er zijn dertien slaapkamers in de Grote 

Kleppe.  

Alle slaapkamers zien er anders uit. Op de plattegrond hierboven kan je de vorm van elke kamer zien. 
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In kamers met nummer GK 6, GK 7, GK13 kunnen 4 personen slapen. 

 

In kamers met nummer GK 2, GK 5 kunnen 3 personen slapen. 

  

In kamers met nummer GK 11, GK 12 kunnen 2 personen slapen. 

 

In kamers met nummer GK 1, GK 3, GK 4, GK 8, GK 9 en GK 10 kan 1 persoon slapen.  
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Elke slaapkamer heeft een lavabo met spiegel.  

Sommige kamers hebben meerdere lavabo’s.  

Dit komt niet altijd overeen met het aantal mensen die in de slaapkamer slapen.  

Het kan zijn dat ik een lavabo zal moeten delen.  

  

6 kamers hebben een privédouche.  

Dit zijn kamers met nummer GK 1, GK 3, GK 4, GK8, GK 9, GK 10. 
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3 kamers hebben een douche die moet gedeeld worden met de andere mensen die op de kamer slapen.  

Dit zijn kamers met nummer GK 5, GK 11 en GK 12. 

 

4 kamers hebben geen douche. Dat zijn de kamers met nummer GK 2, GK6, GK7 en GK 13.  

   

4 kamers hebben een toilet. Dat zijn de kamers GK 1, GK 3, GK 8 en GK 10 
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Niet alle kamers hebben dezelfde meubels.  

In deze tabel kan ik zien welke meubels in welke kamer staan en hoeveel keer dat meubelstuk in de kamer 

staat.  

Onder de tabel staan foto’s van alle slaapkamers.  
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GK 1  1  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

GK 2 1  1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 

GK 3  1  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

GK 4  1  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

GK 5  1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 0 

GK 6 4   2 4 4 2 4 1 2 4 0 0 

GK 7 4   2 4 4 1 4 1 2 4 0 0 

GK 8  1  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

 GK 9 1   1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

GK 10  1  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

GK 11 1 1  2 2 2 1 2 1 1 0 1 0 

GK 12 1 1  2 2 2 1 2 1 1 0 1 0 

GK 13   2 2 2 2 1 2 1 2 4 0 0 
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Dit is slaapkamer GK1. 

   

 Dit is slaapkamer GK2. 

   

Dit is slaapkamer GK3. 

   

Dit is slaapkamer GK4.  
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Dit is slaapkamer GK5.  

    

Dit is slaapkamer GK6.  

   

Dit is slaapkamer GK7.  

   

Dit is slaapkamer GK8. Dit is een zorgkamer. Dat wil zeggen dat de kamer extra ruim is. 
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Dit is slaapkamer GK9. 

 

   

Dit is slaapkamer GK10. Dit is een zorgkamer.  

Dat wil zeggen dat de kamer extra ruim is.  

 

   

Dit is slaapkamer GK11. 
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Dit is slaapkamer GK12. 

   

Dit is slaapkamer GK13. 

 

Alle slaapkamers hebben een raam of meerdere ramen met rolgordijnen.  

Deze kunnen de kamers donker maken. 

Volledig donker zal het niet zijn. 
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In de slaapkamers waar meer dan 1 persoon slaapt wordt gewerkt met een bolsysteem.  

Op elk bed hangt een sticker.  

Deze sticker heeft een bepaalde kleur.  

Op de kast hangt ook een sticker met dezelfde kleur.  

Zo kan ik gemakkelijk onthouden welke kast van mij is.  

  

De mensen die in een kamer voor 4 personen slapen hebben elk een toiletbakje. 

Daar kunnen ze enkele spullen insteken zoals een tandenborstel en tandpasta om het gemakkelijker te kunnen 

meenemen naar de badkamer.  

Op het bakje hangt een sticker die overeenkomt met de sticker op je bed. 

 

Aan alle kasten hangt een kapstok in de vorm van een hondenstaart.  

Hier kan ik iets aanhangen als ik dat wil.  
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In alle kamers hangen kleine schilderijen.  

Als dit te druk is voor mij, kan ik vragen aan een medewerker van De Kleppe of deze schilderijen weg mogen. 

  

De muren in deze slaapkamers zijn wit geschilderd, behalve 1 muur. 

Elke slaapkamer heeft 1 muur die een andere kleur heeft.  

Dat kan blauw of bruin zijn.  

 

 

Ik zal slapen in slaapkamer …………………………  

Als ik dat wil, kan ik de slaapkamer kleuren op de plattegrond hierboven.  
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Op het einde van de gang is een branddeur. 

Ik doe deze deur niet open.  

De deur gaat automatisch open als het brand.  
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GROTE KLEPPE: GEMEENSCHAPPELIJK SANITAIR (= BADKAMERS) 

 

In de Grote Kleppe is 1 gemeenschappelijke sanitairblok op de eerste verdieping.  

Deze ruimte wordt in het blauw op de plattegrond aangeduid.  

 

Dit is de blauwe deur van het sanitairblok. 

 

Achter deze blauwe deur is nog een gang met 3 kamers.  
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De eerste 2 blauwe deuren zijn toiletdeuren. In ieder toilet is er ook een lavabo voorzien.  

 

De laatste blauwe deur is de deur van de douchekamer.  

 

De douche heeft een losse douchekop.  

Er is ook een klapstoeltje in de douche. 
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Als ik klaar ben met douchen, gebruik ik de trekker om het water weg te doen. 

 

De douchemuren zijn licht van kleur.  

Als ik goed kijk, kan ik spikkels op de muren zien.  

 

 

In de douchekamer zijn 2 ramen.  

Deze ramen kan ik openzetten om te kamer te verluchten.  
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Sommige slaapkamers hebben ook een douche.  

  

6 kamers hebben een privédouche.  

Dit zijn kamers met nummer GK 1, GK 3, GK 4, GK8, GK 9, GK 10. 

  

3 kamers hebben een douche die moet gedeeld worden met de andere mensen die op de kamer slapen.  

Dit zijn kamers met nummer GK 5, GK 11 en GK 12. 
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Alle douches zijn inloopdouches. 

Dat wil zeggen dat ze deel uitmaken van de gewone slaapkamer.  

Ik kan de douche afschermen met een douchegordijn.  

 

 

De douches hebben een losse douchekop. 

Er is ook een klapstoeltje in de douches. 
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Als ik klaar ben met douchen, gebruik ik de trekker om het water weg te doen. 

 

De douchemuren zijn licht van kleur.  

Als ik goed kijk, kan ik spikkels op de muren zien.  

 

De andere 4 slaapkamers hebben geen douche.  

Dit zijn de kamers GK 2, GK 6, GK 7, GK 13.  
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Er is ook nog een badkamer gemeenschappelijk met de gasten van de Kleine Kleppe. Deze is anders dan de 

andere badkamers. Deze staat niet op de plattegrond.  

De ingang van deze ruimte bevindt zich in de gemeenschappelijke traphal.  

  

Achter deze deur is een kamer met 2 lavabo’s en 3 kleinere kamers met een blauwe deur.  

 

1 van deze kleine kamers is een toilet.  

De eerste deur op de rechterkant is de deur van het toilet.  
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De andere twee deuren zijn douchekamers. 

        

Dit is de eerste douchekamer. Deze douchekamer heeft geen raam.  

Hier is wel een ventilatiesysteem, dat een zuigend geluid kan maken. Dat is niet altijd zo.   

 

Dit is de tweede douchekamer. Hier is een raam aanwezig.  
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De GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES van mijn vakantiehuis 
In De Kleppe zijn ook nog gemeenschappelijke ruimtes:  

 De onthaalruimte met balie 

 Gemeenschappelijke traphal 

 De snoezelruimte 

 De time out ruimte 

 De tuin 

 De hangar 

 De schuur 

 De rookruimtes 

In deze ruimtes mag iedereen komen.  

Niet alleen mensen die met mij mee zijn op vakantie, maar ook andere mensen die op vakantie zijn in De 

Kleppe. 

      

De onthaalruimte is de ruimte waar ik binnen stap als ik door de glazen schuifdeur stap bij de ingang van De 

Kleppe. Wanneer ik binnenkom bij De Kleppe zie ik een witte deur aan de rechterkant(rode cirkel op de foto’s), 

deze ga ik niet binnen, deze deur is voor het personeel van De Kleppe. Rechtdoor is de glazen deur naar de 

Grote Kleppe en rechts is de balie. Hier bevindt zich ook de administratieve ruimte van De Kleppe.  

   

Daar vind ik brochures en informatie over wat er te doen is in de streek.  

Ik kan enkele brochures meenemen als ik dat wil. 

Als ik een medewerker van De Kleppe zoek, ga ik naar de balie.  
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Als de balie open is, dan meld ik mij aan bij de medewerker.  

 

Als de balie gesloten is, dan druk ik op de bel die aan de rechterkant van de inkomhal hangt.  

Ik wacht tot een medewerker van De Kleppe naar me toe komt of de balie open doet.  

  

In de Grote Kleppe is een doorgang naar het bureel via de witte deur. De deur is om de hoek van de 

onthaalruimte. Als ik verblijf in de Grote Kleppe, kan ik op de deur kloppen als ik een medewerker van De 

Kleppe zoek.  

 

Medewerkers en vrijwilligers van De Kleppe komen hier soms binnen en buiten. Dat is oké.  
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De gemeenschappelijke traphal bevindt zich tussen de Grote kleppe en de Kleine kleppe.  

Ik kan daar de trap of de lift nemen om naar het eerste verdiep van de Grote Kleppe of de Kleine Kleppe te 

gaan, om naar de snoezelruimte of time-out ruimte te gaan. 

Ik kan daar de lift nemen om naar de zolder te gaan, waar de wasmachine en droogkast staan. Naar de tweede 

verdieping kan ik enkel gaan door een code in te drukken. Deze code heeft enkel de verantwoordelijke van mijn 

groep.  

 

 

Als ik boven aan de trap kom zie ik links van mij een groene deur, links voor mij zie ik een rode deur naar de 

Kleine Kleppe en rechts achter het hoekje is er een blauwe deur en ook nog een andere rode deur naar de 

Grote Kleppe.  
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De snoezelruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Als ik op de eerste verdieping ben, kan ik naar de 

snoezelruimte gaan via de groene deur aan mijn linkerkant. 

Er hangt een bordje aan de deur dat aanduidt of de snoezelruimte ‘vrij’ is of ‘bezet’. Ik ga enkel binnen als de 

snoezelruimte ‘vrij’ is. Rechts van de deur hangt een blad waarop ik kan invullen welke dag en welk uur mijn 

groep zal gebruik maken van deze ruimte. Dit zal de verantwoordelijke van mijn groep invullen.  

   

  

De deur van de snoezelkamer kan ik op twee  manieren opendoen. 

Ik kan met mijn hand op de knop naast de deur drukken.  

Ik kan met mijn voet op de knop onderaan naast de deur duwen. 
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Dit is de snoezelruimte. Ik kan naar de snoezelruimte gaan om te snoezelen. 

 

De Time Out-ruimte is ook een ruimte die door andere bezoekers kan gebruikt worden.  

Ik kan naar deze ruimte gaan om me even volledig af te zonderen, weg van alle prikkels en aanmoedigingen. 

Ik kan hier naartoe gaan als ik even volledig tot rust wil komen.  

Als ik in deze ruimte ben mag niemand anders hier ook nog binnen komen.  

Ik ben hier dan even helemaal alleen. 

Ik kan zelf beslissen om naar deze ruimte te gaan of een begeleider kan me zeggen om even in deze ruimte te 

gaan zitten. 
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De Kleppe tuin is ook een gemeenschappelijke ruimte.  

De tuin van De Kleppe is zeer groot. 

 

Er zijn dieren in de tuin zoals geiten, ezels, varkens, paarden, konijnen en kippen.  

Deze dieren zitten in een weide of hok. 

 

Als ik eten bij heb, dan eet ik dat zelf op. 

De dieren krijgen hun eigen eten.  

De meeste dieren eten niet graag menseneten en worden er ziek van.  
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Dit gebouw is van de werkmensen van De Kleppe.  

Ik ga niet binnen in dit gebouw.  

 

 

Soms zijn er kooien om de dieren heen. Dat is omdat sommige dieren kunnen bijten. 

Ik hou mijn handen bij me en steek mijn vingers niet door de tralies.  

Anders zou ik me pijn kunnen doen.  

 

 

Soms zijn deuren toe of hangt er een bordje voor de trap.  

Dan kan ik een andere weg zoeken of keer ik terug.  
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Dit is het bord ‘Als de dieren zouden spreken’. Dit bord hangt in de tuin. Hier staan de regels op die ik moet 

volgen in verband met de dieren.  

 

 

 

Ik doe mijn best om altijd op het pad te stappen in de moestuin.  

Zo kunnen de planten en groenten goed verder groeien.  

 

In de tuin van De Kleppe is een hek.  

Ik laat het hek dicht als er geen begeleider mee is.  
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Dit is het bord ‘Als de tuin zou spreken’. Dit bord hangt buiten tegen het kippenhok. Hier staan de regels op die 

ik moet volgen in de tuin.   
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De moestuin is aan de linkerkant van de tuin.  

Ik kan in de moestuin wandelen.  

Ik kan kijken naar de planten die er staan. 

 

Bij elke plant staat een bordje. Dit is niet zo in de winter.  

Op dit bordje kan ik lezen welke plant dit is.  

 

Ik doe mijn best om geen planten te plukken, tenzij een medewerker van De Kleppe zegt dat ik mag. 
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In het midden van de moestuin is een vertelhoek. 

 

In de tuin is ook een speeltuin.  

Hier mag ik op spelen als ik dat wil. 

 

Midden in de tuin staat een overdekte ruimte, de ‘hangar’.  
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De ‘hangar’ is een grote overdekte ruimte. In deze grote overdekte ruimte gaan soms activiteiten door met de 

dieren. Ik kan deze ruimte ook gebruiken om activiteiten te doen met mijn groep of om in te zitten.  

Er is ook een kleinere ruimte in de hangar, waar ik tuintafels en stoelen vind. Ik mag deze gebruiken om buiten 

te plaatsen.  

 

In de tuin staat ook een barbecue. 

Ik mag deze gebruiken als ik dat wil. 

Er zijn ook kleinere losse BBQ’s die kunnen gebruikt worden.  

Tevens is er een houtoven geplaatst in de tuin. Deze mag ik ook gebruiken als ik dat wil. Deze houtoven is 

ideaal om zelf pizza’s te bakken. (cfr draaiboek houtoven en broodhuis) Het broodhuis (zie rode cirkel op foto) 

is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
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‘De schuur’ is nog een kleiner gebouw in de tuinI. Hier ga ik niet binnen, tenzij mijn groep deze ruimte ook 

heeft gehuurd. De bovenruimte van de schuur, is enkel voor medewerkers van De Kleppe.  

   

Aan de schuur hangt een bord met ‘vrij’ en ‘bezet’. Als het bord op ‘bezet’ staat, dan mag ik niet naar daar 

gaan. Als het bord op ‘vrij’ staat, dan mag ik wel onder het afdak van de schuur gaan zitten.  

 

Onder het afdak van de schuur staan verschillende rolstoelen. Ik kan spelen met deze rolstoelen. 

De rokersruimtes bij De Kleppe zijn ook voorzien. Een eerste ruimte voor de rokers is voorzien onder het afdak 

van de schuur.  
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In de tuin is ook een tweede rokersruimte. Deze is rechtover de ingang van de Minikleppe 1.  

 

Als ik wil roken, dan doe ik dit in de rokersruimte.  

  



192 

 

9  Einde van het verblijf : Wat nu?  
 

IK HEB AFGESPROKEN OM HET KUISEN TE LATEN DOEN DOOR DE KLEPPE 

IK HEB AFGESPROKEN OM HET KUISEN ZELF TE DOEN  

CHECK OUT DOOR KLEPPE MEDEWERKER 
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Het vakantiehuis wordt gekuist door De Kleppe  .   
IK HEB AFGESPROKEN OM HET KUISEN TE LATEN DOEN DOOR DE KLEPPE 

   

Mijn verblijf in De Kleppe zit er op.  

Het is tijd om naar huis te gaan.  

Op voorhand heb ik afgesproken met de medewerker van De Kleppe of ik zelf zal kuisen of dat de medewerkers 

van De Kleppe dat zullen doen.  

   

Ik heb gekozen om het kuisen door de medewerkers van De Kleppe te laten doen.  

Toch zijn er nog een aantal taken die ik zelf nog zal moeten doen.  

Op de checklist, die ik bij aankomst kreeg, staat vermeld wat ik moet doen om mijn vakantiehuis juist achter te 

laten.  

Hieronder alle taken zoals op de checklist.  Op deze lijst kan ik afkruisen wat ik al gedaan heb. 

1 KEUKEN 

 LEEGMAKEN + NET ACHTERLATEN: 
- Frigo’(s) en diepvries 
- Vaatwas  
- Friteuse (Grote Kleppe); (gebruikte frituurolie dient u mee te nemen) 
- Oven en fornuis  
- Aanrecht en gootsteen schoonmaken 
- Alle materieel proper op zijn plaats 
- Gebruikt servies op zijn plaats zetten zoals op foto’s 
- Heeft u gebruik gemaakt van de traiteurdienst ? Zet dan al zijn materieel netjes bij mekaar in de 

houten buitenruimte (opslagruimte rechts). 
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2  LEEFRUIMTE en INKOM 

 - Plaats het meubilair op de juiste plaats 
- TV-Stereo-Beamer-DVD nakijken of alles werkt en beschadiging nagaan 
- Alle ramen dicht – lichten uit (de ronde lichten gaan automatisch uit)  

 

3 KAMERS + GANG 

 - Gebruikte lakens SAMEN op de bedden leggen (donsdeken en hoofdkussen op het bed) 
- Zijn er vuile donsdekens of kussens : leg deze dan apart 
- Alle vuilbakjes leegmaken 
- Ramen dicht – lichten uit 

 

4 SANITAIR 

 - Ramen dicht – lichten uit 
 

5 AFVAL SORTEREN EN WEGBRENGEN 

 - Grijze vuilniszakken in de ondergrondse container buiten 
- PMD-zakken in de rechthoekige bak achter de ondergrondse container 
- Glas naar de glascontainer brengen (naast de kerk) 
- Papier en karton onder de trap plaatsen (Grote en Kleine Kleppe) 
- Papier en karton in voorziene bak onder aanrecht (Minikleppe 1 en 2) 
- Etensresten en GFT in de daarvoor voorziene emmer buiten plaatsen 
- Gebroken glazen en/of servies ? Zet dit samen op het aanrecht in de keuken 

 

LET WEL : Indien het afval niet correct gesorteerd is of niet is weggebracht, zal een extra kost van  
50,00€ worden aangerekend. 

 

7 WAT LAAT U ACHTER BIJ VERTREK 

 PLAATS ONDERSTAANDE SAMEN OP EEN TAFEL : 
- Het bakje met de ontvangen afstandsbedieningen 
- Alle ontvangen sleutels 
- De niet-gebruikte vuilniszakken en PMD zakken 
- De infomap(pen) + check-out lijst + deze checklist(en) 
- De eventueel gebruikte spelkoffers 
- Noteer de eventuele schade op de check-out lijst 
- CHECK ZEKER OF ALLE RAMEN DICHT ZIJN !!!!!! 
- CHECK OF U GEEN PERSOONLIJKE SPULLEN VERGEET ! 

 

 

De controle op eventuele schade en nazicht van de inventarissen zal door de medewerkers van De Kleppe 
gebeuren de eerstvolgende werkdag na uw vertrek. 
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Ik kuis het vakantiehuis zelf  .   
IK HEB AFGESPROKEN OM HET KUISEN ZELF TE DOEN 

  

Mijn verblijf in De Kleppe zit er op.  

Het is tijd om naar huis te gaan. 

Op voorhand heb ik afgesproken met de medewerker van De Kleppe of ik zelf zal kuisen of dat de medewerkers 

van De Kleppe dat zullen doen.  

  

Ik heb gekozen om zelf te kuisen.  

Op de checklist, die ik bij aankomst kreeg, staat vermeld wat ik moet doen om mijn vakantiehuis juist achter te 

laten.  

Hieronder alle taken zoals op de checklist.  Op deze lijst kan ik afkruisen wat ik al gedaan heb. 

 

1 KEUKEN 

  
LEEGMAKEN + SCHOONMAKEN : 

- Frigo’(s) en diepvries / Vaatwas / Oven en fornuis / Aanrecht en gootsteen 
- Friteuse (Grote Kleppe) - (gebruikte frituurolie dient u mee te nemen) 
- Alle materieel proper op zijn plaats 
- Gebruikt servies op zijn plaats zetten zoals op foto’s 
- Vegen 
- Dweilen MET HEET WATER – GEBRUIK GEEN  EIGEN PRODUCT !!! WEL GROEN PRODUCT* 
- Heeft u gebruik gemaakt van de traiteurdienst ? Zet dan al zijn materieel netjes bij mekaar in de 

houten buitenruimte (opslagruimte rechts). 
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2  LEEFRUIMTE en INKOM 

  
REINIGEN VAN : 

- Tafels en stoelen (zittingen van stoelen nakijken) 
- Stoelen op de tafels plaatsen of wegnemen 
- Vegen 
- Dweilen MET HEET WATER – GEBRUIK GEEN EIGEN PRODUCT !!! WEL GROEN PRODUCT* 
- TV-Stereo-Beamer-DVD nakijken of alles werkt en beschadiging nagaan 
- Alle ramen dicht – lichten uit (de ronde lichten gaan automatisch uit)  

 

3 KAMERS + GANG 

  
- Gebruikte lakens SAMEN op de bedden leggen (donsdeken en hoofdkussen op het bed) 
- Zijn er vuile donsdekens of kussens : leg deze dan apart 
- Alle vuilbakjes leegmaken 
- Sanitair in de kamers schoonmaken met het ROZE PRODUCT ** 
- Vegen 
- Dweilen MET HEET WATER – GEBRUIK GEEN EIGEN PRODUCT !!!! WEL GROEN PRODUCT* 
- Ramen dicht – lichten uit 
- BIJ GEBRUIK SNOEZELRUIMTE en/of TIME-OUT RUIMTE : laat deze net en in oorspronkelijke staat 

achter. Zie afzonderlijk Reglement in de infomap en in de ruimtes zelf. 
 

4 SANITAIR 

  
REINIGEN VAN : 

- Alle toiletten (poets ook onder de bril !) } 
- Spiegels                                                          } Met ROZE PRODUCT * 
- Lavabo’s                                                         } 
- Alle douches                                                  } 
- Vegen 
- Dweilen MET HEET WATER- GEBRUIK GEEN EIGEN PRODUCT!!! WEL GROEN PRODUCT * 
- Alle ramen dicht – lichten uit  

 

5 AFVAL SORTEREN EN WEGBRENGEN 

  
- Grijze vuilniszakken in de ondergrondse container buiten 
- PMD-zakken in de rechthoekige bak achter de ondergrondse container 
- Glas naar de glascontainer brengen (naast de kerk) 
- Papier en karton in voorziene bak onder de trap plaatsen (Grote en Kleine Kleppe) 
- Papier en karton in de voorziene bak onder het aanrecht (Minikleppe 1 en 2) 
- Etensresten en GFT in de daarvoor voorziene emmer buiten plaatsen voor 9 uur 
- Gebroken glazen en/of servies? Zet dit samen op het aanrecht in de keuken 
LET WEL : Indien het afval niet correct gesorteerd is of niet is weggebracht, zal een extra kost van  
50,00€ worden aangerekend. 

 

6 AFWERKING 

  
- Alle stoelen terugzetten 
- Vuilbakjes en WC- borstels op de grond plaatsen 
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7 WAT LAAT U ACHTER BIJ VERTREK 

  
PLAATS ONDERSTAANDE SAMEN OP EEN TAFEL : 

- Het bakje met de ontvangen afstandsbedieningen 
- Alle ontvangen sleutels 
- De niet-gebruikte vuilniszakken en PMD zakken 
- De infomap(pen) + check-out lijst + deze checklist(en) 
- De eventueel gebruikte spelkoffers 
- Noteer de eventuele schade op de check-out lijst 
- CHECK ZEKER OF ALLE RAMEN DICHT ZIJN !!!!!! 
- CHECK OF U GEEN PERSOONLIJKE SPULLEN VERGEET ! 

 

 

** SCHOONMAAKPRODUCTEN : Respecteer de dosering aub.  

- GROEN product voor de vloeren / ROZE product voor het sanitair 
- Producten bevinden zich in het poetslokaal boven (Grote en Kleine Kleppe); in de poetskast 

(Minikleppe 1 en Minikleppe 2) 

De controle en het nazicht van de inventarissen zal door de medewerkers van De kleppe gebeuren de 
eerstvolgende werkdag na uw vertrek. 

Wanneer blijkt dat de accommodatie(s) niet grondig werd gepoetst, zal de schoonmaak alsnog worden 
aangerekend. * 

*Grote Kleppe : 360,00€, Kleine Kleppe : 240,00€, Minikleppe 1 : 75,00€, Minikleppe 2 : 90,00€. 
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Check-out  : Controle door de medewerker van De Kleppe 
DE CHECK OUT DOOR KLEPPE MEDEWERKER 

 

Helemaal op het einde van mijn verblijf gebeurt er een check out door een kleppemedewerker. Dit gebeurt niet 

als ik vertrek op zondag. Dan doet de Kleppemedewerker de controle op maandagmorgen.  

 

Op voorhand heb ik een moment afgesproken met een medewerker van De Kleppe waarop ik zal vertrekken. 

Het uur dat ik afgesproken heb is ………………………………………….. 

 

Ik wacht tot de medewerker van De Kleppe tot in mijn verblijf komt.  
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Ik vertel de medewerker van De Kleppe hoe mijn verblijf was.  

 

Als er iets gebroken of stuk is, zeg ik dit aan de medewerker van De Kleppe 

 

 

  

De medewerker van De Kleppe zal een Check out doen, dit wil zeggen: 

o kijken of de schoonmaak gebeurde volgens de checklist 

o kijken of alle slaapkamers, badkamers proper achtergelaten worden 

o kijken of de lakens van de bedden zijn 

o kijken of alle vuilbakjes leeg gemaakt zijn 

o kijken of de keuken, de leefruimte opgeruimd is 

o kijken of alle kasten opgeruimd volgens voorbeeld van inventarisfoto’s staan 

o kijken of het afval volgens afspraken gesorteerd en weggebracht is 
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Daarna zal de medewerker van De Kleppe nog bepaalde zaken met mij overlopen: 

 

  

Als ik een sleutel heb gekregen in het begin van mijn verblijf, geef ik deze sleutel af aan de medewerker van De 

Kleppe.  

 

Als ik nog blauwe zakken of restafval zakken over heb, geef ik deze ook terug. 

   

Ik geef ook de infomap en het bakje met afstandsbedieningen terug aan de medewerker van De Kleppe 
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Als ik haardrogers gekregen heb, geef ik deze ook terug. 

 

Op het einde moet ik nog een document ondertekenen waarop geschreven staat wat ik allemaal terug gegeven 

heb en waarop ook beschreven staat hoe ik het vakantiehuis achterlaat.  

 

Ik neem afscheid van de medewerker en vertrek.   
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10  De terugweg : ik ga terug naar mijn eigen huis 
 

IK GA MET DE LIJNBUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO of AUTOBUS 

IK GA MET DE LIJNBUS 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 
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 Ik doe mijn best om te vertrekken uit De Kleppe 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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Ik ga met de LIJNBUS en de TREIN 

 

Ik wandel naar de bushalte ‘Everbeek Plaats Beneden’.  

Daar stopt de bus met nummer 78.  

De wandeling duurt ongeveer 2 minuten.  

  

Ik stap op bus 78. Ik moet ongeveer 11 minuten met de bus meerijden.  

 

Ik stap uit aan het station van Geraardsbergen.  
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Ik ga met de trein naar ……………………………………………………………………………………………. 

Ik stap af aan de halte ………………………………………………………………………………………………. 
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Ik ga met de AUTO of AUTOBUS 

 

Ik stap van De Kleppe naar de parking waar onze auto of de autobus geparkeerd staat.  

   

 

Ik ga met de auto of autobus naar …………………………………………………………………………………………………..(activiteit). 
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Ik ga met de LIJNBUS 

 

Ik wandel van De Kleppe naar de bushalte ‘Everbeek Plaats Beneden’.  

Daar stopt de bus met nummer 78.  

De wandeling duurt ongeveer 2 minuten.  

 

Ik stap op de bus.  

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

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 
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Ik ga met de FIETS 

 

Ik ga naar de fietsenstalling. 

 

Ik ga naar mijn fiets.  

Ik doe mijn fietsslot open.  

 

Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. (activiteit).   
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Ik ga TE VOET 

 

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
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11 Slot 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


