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CULTURELE GEZINSWANDELING  
VAN 4 KM IN SINT – MARIA - OUDENHOVE 

"SPECIALE TIJDEN VRAGEN OM CREATIEVE OPLOSSINGEN" 
Dit jaar zou de cultuurkaravaan neerstrijken in Sint - Maria - Oudenhove. Door corona zal onze "echte" 
karavaan een jaartje later bij jullie langskomen op zondag 20 juni 2021. Maar om jullie toch al een beetje 
een voorproefje te geven, hebben we een gezinswandeling uitgestippeld die je de hele zomer kan 
wandelen. 
 
Tijdens deze wandeling willen we jullie al wat cultuur laten opsnuiven! Wandel de route en ga op 
ontdekking! Als rode draad doorheen de wandeling hebben we een fotozoektocht voorzien. 
 
Op 4 zondagen trakteren we jullie op theater en muziek! 
 

ZIN IN DE GEZINSWANDELING? 

1. Print vooraf de pdf uit of download de wandeling op je telefoon (google maps). 

2. Op verschillende plekken tijdens de wandeling vind je een QR-code of een leuke opdracht. 

3. Vind je een QR-code? Trek deze met je telefoon en geniet van de culturele momentjes of doe 

een leuke opdracht. 

4. Los de fotozoektocht op. Thuis kan je de oplossing via dit formulier doorsturen en win je een 

leuk gadget. 

 

EXTRA'S OP ZONDAG: Muziek en theater onderweg! 
Cultuurkaravaan, dat is ruimte voor creatief talent, muziek en theater. Tijdens de zomermaanden trakteren 
we 4 zondagen op een extraatje onderweg; mini theatervoorstellingen, fijne ontmoetingen en muziek. 
Telkens van 11u tot 16u30. 
 

1/ Puurlain brengt De Walvis is verdwaald, een theatervertelling – zondag 5 juli ‘20 
2 / Geert Van Den Bon, meester troubadour en kleinkunstverteller – zondag 19 juli ‘20 
3/ Audrey et moi ; Griet en ik – Trip tout Petit – zondag 9 augustus ‘20 
4/ Postkaartproducties – Het Complimentariaat – zondag 23 augustus ‘20 

MEER INFO OP DE WEBSITE. 
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ALLES WAT JE MOET WETEN OVER QR-CODES 

Wat is een QR-code? Je hebt er ongetwijfeld al gezien op reclameboodschappen of je treinticket, die vierkante barcode met zwarte blokjes op een witte 
achtergrond. De code bevat in feite digitale informatie die vanalles kan zijn: een link naar een website, gps-coördinaten, een trein- of vliegtuigticket, een 
validatiecode, een visitekaart, een document om te downloaden, interactieve uitleg over een museumstuk ... Kortom, het is een directe link naar online pagina's of 
documenten. Op de wandeling ga je bordjes tegenkomen met QR-codes die je dan kan openen en genieten van culturele hoogstandjes. 

Een recente smartphone kan sowieso QR-codes lezen. Je moet enkel de camera openen en de lens naar de QR-code richten.  

Hoe een QR code scannen op je Android smartphone / tablet? 

Om een QR code te scannen op je gsm of tablet heb je een applicatie nodig die dit kan, daarom moeten we er nog even een installeren via de Play Store. LET OP: 
Sommige toestellen hebben standaard een QR code applicatie (zoek naar een applicatie met ‘QR’ in de naam). In dat geval sla je stap 1 over.  

Als je snel een qr code scanner wilt downloaden, kan je op de link klikken.  
Klik vervolgens op “open in de play store”. 

Stap 1. QR Code app installeren 

Navigeer naar de Play store en klik erop. Typ bovenaan in de zoekbalk “QR code scanner” in. Je krijgt een lijst van applicaties waarmee je een QR code kan scannen, 
de applicatie QR-codelezer raden wij aan. Nu kan je de applicatie installeren en openen. 

Stap 2. QR code scannen 

Nu de applicatie geïnstalleerd is, kunnen we een QR code scannen! Opmerking: het kan zijn dat je applicatie vraagt om permissie te krijgen om je camera te 
gebruiken, dit is natuurlijk noodzakelijk voor de app om te werken. Moest je dit krijgen, klik dan op “Toestaan. 

Stap 3: Richt je Android toestel op de QR code 

Klik onderaan op “Open in de browser”. De website die hoort bij de QR code, in dit geval de website van de wandeling. 


