


VLUCHTPUNTEN – DORIEN DE WIT
Een audiowandeling door het Zundert van Van Gogh. 

De wandeling beluister je op je eigen telefoon, via de app 
‘echoes’. Elk audiofragment is gekoppeld aan een gps-locatie. 
Om de wandeling te kunnen volgen heb je alleen je telefoon
(of tablet) met koptelefoon nodig! Startpunt is het Vincent van 
GoghHuis. De route is circa 2 kilometer en duurt 30 minuten. 

HOE HET WERKT:
1.  Scan QR-code om de app ‘echoes’ te installeren.

Deze app bevat vele wandelingen, wereldwijd. 
Na installatie selecteer je ‘Vluchtpunten’. 
Staat hij er niet bij, typ dan ‘Vluchtpunten’ in 
het zoekscherm om de wandeling te openen.

 OF
  Zoek in de App Store/Google Play Store ‘echoes’. 

Download de app. Zoek en selecteer ‘Vluchtpunten’.

2. Zet locatievoorzieningen aan in je telefoon.
 (iPhone: Instellingen -> Privacy -> Locatievoorzieningen) 
 (Android: Snelmenu -> Opties -> Locatievoorziening)

3.  Sta je buiten bij de ingang van het Van GoghHuis? 
  Tik op ‘STREAM WALK’ en de wandeling zal starten. 
  (Tip: als je onderweg geen data wil gebruiken, dan kun je de 

wandeling ook of� ine afspelen door hem eerst te downloaden. 
Kies hiervoor het icoontje naast ‘STREAM WALK’. Zorg wel 
dat je locatievoorzieningen aan staan!) 

  De audio speelt automatisch af en gaandeweg krijg je instructies 
over de route. Dat gebeurt allemaal vanzelf. Het is dus niet 
nodig om je telefoon of een plattegrond te bekijken.

Over de audiowandeling Vluchtpunten
Vincent wandelde graag en veel; het was zijn manier om zijn 
omgeving te leren kennen. In zijn brieven schreef hij over zijn 
uitzichten, beschreef hij de mensen die hij ontmoette en deed hij 
zijn broer uitgebreid verslag van zijn ontwikkelingen als schilder. 
De audiowandeling Vluchtpunten is geïnspireerd op deze brieven. 
Tijdens het wandelen vervlechten geluiden en tekstfragmenten 
zich met de plek waar je bent. Omgevingsgeluiden vermengen 
zich met de geluiden uit de audiowandeling. Je luistert naar een 
stem, hoort voetstappen van iemand die met je meeloopt. Op 
een volgende plek lijkt de stem ver weg, in een andere tijd. Je 
loopt door het landschap van een herinnering. In welk verhaal 
ben je terechtgekomen? Zijn het jouw eigen observaties? Hoor je 
nog wat je ziet? Of ga je zien wat je hoort? 
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Vluchtpunten kwam tot stand dankzij
steun van Van Gogh AIR en het 
Elisabeth Vermaat Müller Fonds. 


