Hoe werkt het ?
1. Ga naar de website: www.wandelenindeventer.nl
Onder het kopje Doesburg in Maps vindt je een link waarmee je de kaart
ophaalt.
2. Open de kaart via Internet (dus niet via de app van Googlemaps);
3. Je krijgt dan het kaartje, zoals we hier onder zien.

Kan zijn dat jouw mobiel er net zo uitziet als bovenstaand (naast dat je een andere
mobiel kan hebben). Het is beter om de satellietkaart uit te zetten. Druk op het knopje
zoals links staat en kies de kaartlaag Satelliet.
4. Voor de wandeling zijn enkele functie relevant.
Tijdens de wandeling moet je zorgen dat jij ‘op de routelijn’ blijft wandelen.
Allereerst gebruik voor het inzoomen (of uitzoomen) het plus- of minteken. Gebruik je toch
je

houdt er dan rekening mee dat Googlemaps redelijk in de ‘stress’ raakt.

Vervolgens is het relevant om te kijken waar we op de kaart zijn. Stel je start bij de Waag –
Koepoortstraat 2. Vervolgens begin je de route bv. in de richting van de Roggestraat. Je kan de route
volgen door met je vinger de kaart te bewegen in de richting waarheen je loopt.
Een andere optie is het gebruik van het onderstaande knopje (boven in je scherm van je mobiel). Op
je scherm verschijnt (als het goed is, want de functie werkt niet echt heel fijn), een klein
donkerblauw rondje. Dat is dan dus waar je je op dat moment begeeft.

Let op: tijdens zal je mogelijk gebruik van Internet of andere functies. Dan zal je mogelijk dit knopje
weer moeten aanraken om de route te blijven volgen.
Tijdens de wandeling kom je ‘vlaggetjes’ tegen. Door hier op te klikken wordt een
schermpje, zoals hieronder, geopend. Soms is het
handig om de route naar het volgende pand te
bekijken, vervolgens het vlaggetje aan te klikken, zodat
je kan zien naar welk pand je moet uitkijken.
Op het schermpje rechts zie je een foto van het pand zodat je
zeker weet dat je voor het goede pand staat. Een vraag over het
pand. Het antwoord vindt je soms via de link (soms je moet dan
wat verder scrollen/lezen) maar vaak ook gewoon op ‘straat’.
Verder vindt je kort wat kenmerken van het pand.
Bij het wegklikken van dit schermpje gebruik dan het kruisje
rechts boven anders loop je het risico dat je de kaart kwijt ben en
dat je deze opnieuw moet ophalen van
www.wandelenindeventer.nl

Gebruik binnen Googlemaps dus niet
Wel bv. om van een externe link terug te gaan naar Googlemaps.

Verder rest mij nog je een plezierige wandeling te wensen.

