MOLMENS
Waar start de wandeling?
De wandeling begint en eindigt aan Cultuurkapel de Schaduw (Wezestraat 32, 8850 Ardooie).

Hoelang duurt de wandeling?
We kunnen natuurlijk niet inschatten hoe snel of traag je loopt, maar toen wij de wandeling afstapten,
duurde de wandeling ongeveer 2 uur (inclusief het beluisteren van de audiofragmenten).

Is de wandeling geschikt voor kinderen?
De audiofragmenten zijn vooral gericht op volwassenen, al zullen wij de laatsten zijn om te beweren dat
kinderen geen deugd hebben van een stevige wandeling.

Is de wandeling geschikt voor rolstoelgebruikers?
Helaas niet. We hebben gezocht naar een rolstoelvriendelijke route, maar we moesten keuzes maken.
Onze ambitie was om de aanwezige natuurlandschapselementen maximaal in te schakelen in het
verhaal. Sommige van die elementen liggen jammergenoeg op rolstoelontoegankelijke wegen.

Wat hebben je nodig tijdens de wandeling?
Molmens is een zelfgeleide audiowandeling. Vergeet dus zeker je mobiel toestel en je hoofdtelefoon/
oortjes niet. Zorg er ook voor dat je toestel volledig opgeladen is en je verbonden bent met 4G. We
raden je ook aan om je warm te kleden en gepaste schoenen aan te trekken.

Wat is de route van de wandeling?
Bij aankoop van een ticket ontvang je van ons een kaartje met daarop de aangeduide route. We voorzien
ook pijltjes die je tijdens de wandeling kunt volgen.

Kunnen we de wandeling met meerdere mensen maken?
De coronamaatregelen laten toe dat je met maximum vier mensen samen buiten bent. Gelieve deze
maatregel te respecteren.

We gaan met meerdere mensen wandelen, kopen we dan allemaal een ticket?
Dat is de bedoeling. Corona betekent voor onze vzw een serieuze financiële opdoffer, toch willen we
jullie de kans geven om coronaproof uit jullie kot te komen én tegelijkertijd wat cultuur op te snuiven.
We rekenen dus op jullie eerlijkheid.

Is het belangrijk om op het geboekte tijdslot te komen?
Ja. De tijdslots hebben we ingesteld om de hoeveelheid wandelaars te kunnen beheersen. Op die manier
kan iedereen op een veilige manier deelnemen.

Moeten we exact op het vermelde uur komen?
Neen. Het uur vermeld op je ticket geeft aan wanneer het tijdslot start. Je hebt dus een marge van 30
minuten. Heb je bijvoorbeeld een ticket voor zaterdag 20 februari om 14u00, dan verwachten we je op
die dag tussen 14u00 en 14u30.

Ik heb een ticket gekocht voor een bepaalde dag, maar ik zou liever op een andere
dag komen. Wat nu?
Geen probleem, stuur een mailtje naar info@deschaduw.be met de dag waarop je wenst te komen. We
boeken het ticket dan om.

Moeten we een mondmasker aan tijdens de wandeling?
Het dragen van een mondmasker tijdens de wandeling is niet verplicht zolang je voldoende afstand
(1,5m) houdt van andere wandelaars.

Hoe werken de audiofragmenten?
Op vaste plaatsen hebben we QR-codes voorzien die je kunt scannen met je mobiel toestel. Deze QR-codes activeren het audiofragment.

Hoe scan je QR-codes?
Heb je een Android smartphone?
Scan op een Android-toestel QR-codes met Google Lens. Download de app eerst als deze nog niet op de
smartphone staat (play.google.com). Scan daarna zo een QR-code:
•

Zorg dat de app Google Lens is geïnstalleerd.

•

Open de app Camera.

•

Richt de camera op de QR-code. Breng de QR-code volledig in beeld.

•

Onderaan verschijnt een melding met de achterliggende link van de QR-code. Tik op de melding.

Nog niet helemaal mee? Bekijk dan dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uVkTZRIwtUg
Heb je een Iphone?
•

Open de app Camera.

•

Doe net alsof u een foto maakt van de QR-code. Richt hiervoor de camera op de QR-code. Doe dit
met de achterlens (gebruik dus niet de selfie-camera). Opgelet: je hoeft geen foto te maken. Enkel
je camera boven de QR-code houden volstaat.

•

De QR-code verschijnt op het scherm. Breng de QR-code volledig in beeld.

•

Het apparaat probeert de code te herkennen. Vervolgens verschijnt bovenaan het scherm een
melding om de achterliggende site van de QR-code te openen. Tik op de melding.

Molmens kwam tot stand dankzij de steun van

