WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar de Stoomgroep. Dit is een miniatuurspoorweg in Turnhout
waar ik op kleine treinen kan rijden.
Veel mensen vinden een bezoek aan de Stoomgroep leuk. Deze bundel legt me uit
wat ik allemaal zal doen en zien in de Stoomgroep.
Ik bekijk deze bundel goed op voorhand.
Op ............................................(datum) ga ik naar de Stoomgroep.
.................................................................. (gezelschap) gaan met mij mee.
Ik doe mijn best om te vertrekken naar de Stoomgroep om ................ (uur).
Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.
De route naar de Stoomgroep 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.

HOE GA IK NAAR DE STOOMGROEP?
IK GA MET DE TREIN
IK GA MET DE AUTO
IK GA MET DE BUS
IK GA MET DE FIETS
IK GA TE VOET

IK GA MET DE TREIN
Ik ga met de trein naar de Stoomgroep.
Ik stap op in het station van .............................................................
Ik stap uit in het station van Turnhout.
Ik wandel van het station naar de Stoomgroep.
Het is ongeveer 20 minuten stappen van het station naar de Stoomgroep.
Dat is niet zo ver.

IK GA MET DE AUTO
Ik ga met de auto naar de Stoomgroep.
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto.
Als we bij de Stoomgroep zijn, zoeken we naar parking voor de auto.
Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van de Stoomgroep.

IK GA MET DE BUS
Ik ga met de bus naar de Stoomgroep.
Ik wandel naar de bushalte van bus ………………………. (busnummer).
Ik stap op de bus.
Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang
van de Stoomgroep.

IK GA MET DE FIETS
Ik ga met de fiets naar de Stoomgroep.
Als ik aan de Stoomgroep ben, zet ik mijn fiets in de stalling bij het miniatuurstation.

Ik doe mijn fiets op slot en ga naar de kassa.

IK GA TE VOET
Ik ga te voet naar de Stoomgroep.
De Stoomgroep ligt in het stadspark van Turnhout. Dit is de hoofdingang van het
stadspark. Er zijn ook andere ingangen. Ik kan ook via een andere ingang naar de
Stoomgroep gaan.

Ik stap vanaf de hoofdingang door de grote bomenlaan in het park tot ik het pijltje
zie waarop ‘Treintjes’ staat. Ik volg het pijltje.

Het houten gebouw is
het gebouw van de
Stoomgroep.

We komen aan bij de Stoomgroep.

Aan de rechterkant is de kassa. Er zijn twee ramen. Bij het raam aan de linkerkant
kan ik treinkaartjes kopen om op de treintjes te rijden. Bij het raam aan de rechterkant kan ik iets bestellen om te drinken of te snoepen. Als er niet veel volk is, dan is
het raam aan de linkerkant dicht en kan ik treinkaartjes kopen aan het raam aan de
rechterkant.
Er zijn verschillende soorten treinkaartjes. Er is
een treinkaartje voor één rit, een treinkaartje
voor vijf ritten en een treinkaartje voor tien ritten.
Ik koop een kaartje en hou dit goed bij. Dit heb
ik nodig om op een treintje te mogen rijden.
Andere mensen van mijn groep mogen ook mijn
kaartje gebruiken.

Ik ga naar het station van de kleine treintjes en ga op een wagon zitten. Ik mag de
trein niet besturen. Alleen mensen die werken in de Stoomgroep mogen de trein besturen.
Er komt iemand langs om mijn kaartje te
knippen. Ik geef het kaartje aan de meneer of mevrouw.
Die meneer of mevrouw knipt mijn
kaartje en ik krijg het kaartje terug.

Het treintje vertrekt. Ik doe mijn best
om flink te blijven zitten tot we weer in
het treinstation zijn.

De treinbestuurder rijdt met de trein
over de sporen en over bruggen.

Het treinstation is in zicht.
De rit is bijna gedaan.

We zijn bijna terug in het treinstation.

Ik blijf zitten tot de trein stilstaat in
het station.

We zijn terug in het treinstation.
De trein staat stil.
Ik mag afstappen.

Een rit is ongeveer 8 minuten.

Als ik nog een beurt op mijn treinkaartje heb
staan, mag ik nog eens rijden.
Als er die dag meerdere treinen rijden mag ik
ook op een andere trein stappen.

In de Stoomgroep zijn er ook nog andere zaken die ik kan zien.
Als ik graag eens een kijkje neem in de
werkruimte van de Stoomgroep, dan
mag ik dat altijd vragen.
Ik mag er niet alleen naartoe gaan,
maar wel met iemand die werkt bij de
Stoomgroep.

Als ik naar het toilet moet, kan ik naar
de linkerkant van het gebouw gaan.
Ik volg het pijltje naar het toilet.
Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik
naar het toilet mag.

In de Stoomgroep is er ook een cafetaria. Ik kan een drankje of een ijsje bestellen aan het raam aan de rechterkant.

Ik drink mijn drankje of eet mijn ijsje op
aan een tafeltje op het terras van de
Stoomgroep.

Het bezoek aan de Stoomgroep
is gedaan als mijn treinkaartje
vol is. Het kan ook zijn dat ik al
vertrek, maar toch nog enkele
beurten heb op mijn treinkaartje. Dan kan ik een andere
dag terugkeren om die beurten
te gebruiken.
Ik keer terug naar de weg met
de bomen.

DE TERUGWEG
IK GA MET DE TREIN
IK GA MET DE AUTO
IK GA MET DE BUS
IK GA MET DE FIETS
IK GA TE VOET

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

