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Toegankelijkheidsinfo

Overnachten in de abdij van Affligem? Dat kan! De abdij is rustig gelegen 
aan de rand van Affligem en omgeven door (hop)velden. Het jeugdverblijf 
biedt accommodatie aan voor jeugdgroepen en volwassenen voor 
overnachtingen en eendaagse of meerdaagse activiteiten. Het biedt 
plaats aan 74 personen en beschikt over 4 daglokalen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je kunt hulp nodig hebben 
op de hobbelige kasseien van 
het toegangspad. Je kunt ook 
voorrijden en parkeren op de 
ruime binnenkoer om de kasseien 
te vermijden. De opstel- en 
circulatieruimte aan de deur en in 
de ruimte is nipt, maar bruikbaar.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Aan alle deuren 
is de opstel- en circulatieruimte 
nipt, maar bruikbaar.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je kunt wat hulp gebruiken op 
de helling naar de eetzaal. Er is 
voldoende circulatieruimte in de 
zaal en er zijn beperkt onderrijdbare 
tafels aanwezig (foto 2). 
Gemeenschappelijk toilet
In de aangepaste 
gemeenschappelijke badkamer 

vind je een toilet met voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor de toiletpot. Beugels zijn 
voorzien. Het vuilbakje kan wat in 
de weg hangen bij een transfer en 
de spiegel hangt hoog.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Er is 1 toegankelijke slaapkamer 
met 2 toegankelijke bedden. 
De meeste bedden zijn te laag, 
maar er is een hoog-laag bed 
met papegaai (handgreep 
boven het bed) en nog een 
hoger bed aanwezig. In de 
gemeenschappelijke badkamer 
is er een inrijdbare douche 
met doucherolstoel met grote 
achterwielen en afneembare 
armleuningen. Het vaste zitje is 
moeilijker bruikbaar. De wastafel  
is onderrijdbaar. 
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