Oegstgeester monumentenwandeling

B
versie: izi.travel
Welkom bij de Oegstgeester monumentenwandeling B. Deze tour langs Oegstgeester
bezienswaardigheden kunt u met uw mobieltje volgen. U ziet de route en krijgt, als u bij een
bezienswaardigheid komt, een signaal en dan volgt gesproken uitleg. Daarnaast kunt u de
gesproken tekst ook lezen en bijhorende foto’s bekijken.
Instructies:
● Download de izi.travel app.
● Ga naar ‘ik ga naar’
en tik in: Oegstgeester monumentenwandeling B,
download dit. Klik op de kaart (startpunt is rechtsboven) en neem de route in u op. U
hoeft dit niet fotografisch te onthouden, er volgen steeds route-aanwijzingen.
● Neem vervolgens even de tijd voor onderstaande uitleg. Als u nu een minuutje oefent
met deze site, heeft u er straks plezier van
Klik terug naar het vorige scherm en klik op ‘start’.
Klik op ‘route van de rondleiding’
Klik op ‘2 Schoutenburg/Toorenvelt’
Klik op de blauwe pijl, u hoort nu de uitleg
Terwijl u luistert: scroll naar boven, dan ziet u de tekst die wordt voorgelezen.

Scroll weer terug en klik op de volgende foto (kleine versie!)
.
Veeg deze naar links, dan ziet u meerdere foto’s bij dit monument.
U kent nu alle voordelen van izi.travel. Ga terug naar ‘route van de wandeling’, klik
op 1,….veel plezier!
● Volg de instructies, de route wordt aangegeven. Als u de route opent en u volgt de
route op de kaart, zal uw mobieltje bij iedere bezienswaardigheid een piep geven. U
kunt de uitleg afluisteren of lezen en illustraties bekijken.
● Niet ieder mobieltje werkt precies hetzelfde. Indien bovenstaand niet werkt, kunt u
klikken op ‘route van de rondleiding’ en ieder nummer apart aanklikken.
● Als u op locatie een foto van de oude toestand bekijkt, is het een logische reflex om
voor het overzicht enkele stapjes achteruit te doen. Let op het verkeer!!
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