
Welkom bij ‘VIBO Wandelt!’ 

Een heus ‘VIBO Feest’ zullen we ook dit schooljaar - jammer genoeg - niet kunnen organiseren. Toch 

willen we graag een activiteit organiseren om onze scholen in de kijker te zetten, om iets leuks te 

doen voor onze (toekomstige) leerlingen, ouders, familie, vrienden ... Daarom nodigen we jullie graag 

uit om samen met jullie bubbel deel te nemen aan onze leuke QR-wandeling in de omgeving van 

Oud-Turnhout met toffe opdrachten en info over onze scholen!  

Tijdens de wandeling komen jullie 10 QR-codes tegen. Elke school heeft een bepaalde kleur QR-code 

(zie legende). Achter elke QR-code zit een leuke opdracht, filmpje, weetje … over de school.  

Legende 

 BuSO OV1 = GROEN 

 BKLO De Brem = BLAUW (onderbouw / blauw- oranje- gele werking) en ROOD (bovenbouw / 

paars-groene werking) 

 Het Kasteelpark = ORANJE 

 BuSO OV3 = PAARS 

 BuSO OV2 = ROOS 

Wil je bijvoorbeeld meer te weten komen over BuSO OV1, scan je telkens de groene codes die je 

tegenkomt. Voor het Kasteelpark scan je telkens de oranje codes, en zo verder volgens bovenstaande 

legende. 

Bij de laatste QR-code kan je je gegevens invullen. Doe dit zeker, want dan wacht er jou nog een 

leuke beloning! 

Praktische informatie 

 Route: 4km of 6km.  

 Vertrek- en eindpunt: VIBO De Brem (Oude Arendonkse Baan 36, Oud-Turnhout).   

 Wanneer? Van zaterdag 08/05 t.e.m. maandag 24/05. 

 Hoe? Je scant de kleur QR-codes van de school waar jij info over wilt (zie legende) 

Wat heb je nodig? 

 Een smartphone met een app ‘QR-scanner’ of met een camera die QR-codes kan scannen. 

Indien je geen van beiden hebt, download de app ‘QR-scanner’ in de playstore.  

 Eventueel een notitieblokje en een pen 

 Goed humeur en wandelbenen! 

 

Veel wandelplezier!



 

 

4km 

1. Vertrek Oude Arendonkse Baan, wandel naar rechts 

richting de Witte Bremlaan  

2. Sla rechts af naar de Witte Bremlaan  

3. Rechts afbuigen naar de Witte Bremlaan  

4. Steek over aan het verkeerslicht op Steenweg op Mol 

5. Sla rechts af naar Staprijk  

6. Ga rechtdoor naar Staprijk  

7. Sla rechts af naar Schoutenhoefstraat  

8. Rechts afbuigen op Schoutenhoefstraat  

9. Sla rechts af naar Neerstraat 

10. Sla rechts af naar Driedostraat 

11. Houd links aan op de Driedostraat 

12. Steek over aan het zebrapad op Steenweg op Mol (frituur 

De Zweep) 

13. Vervolg langs de Zweepstraat 

14. Sla rechts af naar Oude Arendonksebaan 



 

6km 

1. Vertrek op de Oude Arendonkse Baan, wandel naar 

rechts richting de Witte Bremlaan  

2. Sla rechts af naar de Witte Bremlaan  

3. Rechts afbuigen naar de Witte Bremlaan  

4. Steek over aan het verkeerslicht op Steenweg op Mol 

5. Sla rechts af naar Staprijk  

6. Sla links af naar de Tijkstraat 

7. Sla rechts af naar de Zwanevenstraat 

8. Sla links af naar de Blijkerstraat 

9. Sla rechts af naar de Korte Schoutstraat 

10. Sla rechts af naar de Echelstraat 

11. Sla links af naar de Schoutenhoefstraat 

12. Sla rechts af naar de Neerstraat 

13. Sla rechts af naar de Molenbergen 

14. Sla rechts af naar de Steenweg op Mol, steek aan het 

zebrapad over 

15. Sla rechts af naar de Oude Arendonksebaan 

 

 


