
 

 Ik ga op reis, 
           Pieter!

POD-WALK 
Audio-/videotour langs de locaties van het ‘Ik ga op 
reis, Pieter!’ in Rotterdam-Kralingen. Een actieve manier 
om dit verhaal (nogmaals) te beleven. 
 
Beluister al lopend delen van de originele tekst en 
bekijk bij de locaties de daar opgenomen 
videofragmenten. 
    
• De route start en eindigt bij boekwinkel Amesz, Voorschoterlaan 145, ca 10 min. 

lopen van metrostation Voorschoterlaan. Daar krijg je de routekaart met instructies 
en met de QR-code naar de audio- en videofragmenten voor onderweg. Mobiele 
telefoon en OV-kaart meenemen!  

• Op  de route zijn 3 stops, waar je naar binnen mag en een stempel krijgt. Als je na 
afloop de kaart weer inlevert met 3 stempels krijg je gratis het boek van de   
voorstelling. Met 2  stempels krijg je snoepgoed uit de tijd van Pieter en Esther.     

• Je kunt het boek ook kopen voor de gereduceerde prijs ad € 10,- (normaal € 15,-) 
 
De route kan gelopen worden in de periode: 26 april - 28 mei 2022,  
op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en duurt 1 à 1,5 uur 
 
De prijs is in dit eerste jaar extra laag: € 2,50 p.p. Te betalen via 
deze QR-code. Bij Amesz kan men vragen om op uw telefoon te 
laten zien dat u betaald hebt. 
 
U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar podwalk@avvincente.nl 
 
De route voert langs alle locaties uit het verhaal: woonhuis, Annastraat, Avenuekerk, 
slager Van Linschoten, Rozenburgpark, Laurenskerk (via de metro), Lusthofstraat / 
brandgrens. Alleen de voormalige synagoge ontbreekt en de huidige is te ver weg (in 
Hillegersberg).  
 
De route wordt op de routekaart weergegeven. Bij de locaties worden de 
videofragmenten getoond die daar opgenomen zijn. Op de tussenliggende trajecten 
kun je naar de ingesproken delen van het verhaal luisteren.  
 
De nummers van de audio- en videofragmenten kun je op een bedieningspaneeltje 
op je telefoon intoetsen. Dit kun je openen door de QR-code op de routekaart te 
scannen.  
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