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Omcirkel telkens 

de opdracht die je deedOmcirkel telkens 

Duid je startpunt (verhuurder)
aan op deze kaart

Dit kaartje vind je interactief in de Erfgoed App.

Volg met de gocart zoveel als mogelijk de bruin

aangeduide wegen, ook als je je weg inkort.

Je hoeft niet alle punten te doen en zal gaandeweg 

ontdekken wat lukt binnen de voorziene huurtijd.

www.kusterfgoed.be/billenkarrenroute
V.U. Bart Plasschaert, voorzitter Kusterfgoed,

Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende

SPEEL HET

BILLENKARRENSPEL
en ontdek van alles over het 

verleden van deze badplaats!
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Download 
het spel via de 
Erfgoed App. 
Speel met 
familie of 
vrienden op 
een gehuurde 
gocart.

met de gocart



STAP 1

Leg je locatievoorzieningen aan. 

STAP 2

Download de Erfgoed App in de store. 
Open de app en aanvaard de meldingen.

STAP 3

Klik op het rode kompas. Zoek in de lijst de 
‘Erfgoed billenkarrenroute’. Download de 
route. Nu ben je klaar voor de speluitleg.

Scan dit symbool aan het einde van je tocht.

Spel installeren Op patrouille

Slot

STAP 4

Scan via het gele icoon dit logo:

met de billenkarre

STAP 5

Duid een voorlezer aan en volg samen 
het verhaal op het scherm.

STAP 6

Gesnapt? Klik dan op het kruisje en keer 
terug. Kies nu de rode kaart: je bent klaar 
om te vertrekken met de gocart!

Speluitleg

Vandaag krijg je als erfgoedwachter twee taken. 

Voer opdrachten uit en 
verdien sterren

Verzamel informatie over 
de vermiste billenkar1 2

Rijd naar een locatie op de digitale 
kaart. Kies zelf naar welk punt je rijdt.

Klik op het icoon  wanneer je dichtbij 
bent en kies dan ‘open’ (dit lukt dus enkel 
als je vlakbij bent).

Voer de opdracht uit en verdien 
erfgoedwachtsterren! Kleur die hier in.

Kom zo veel mogelijk te weten over de 
Koningin der Billenkarren. Die is al 100 jaar 
spoorloos.

Na bepaalde opdrachten krijg je een hint. 
Maar... er zijn ook extra hints onderweg.

Klik regelmatig op het dichtbij-icoon 
of let goed op de meldingen: daar 
verschijnen hints!

Krabbel die hints 
ergens neer,
bv. op de kaart.Zijn jullie goede

Erfgoedwachters?

Wat weten jullie 
over het mysterie?

Vermist sinds 1921

Onderzoekers:

Naspelers:

Zorgdragers:

Veelweters:

Frisse trappers:

19211921


