
Wandelen met izi.TRAVEL 

Izi.Travel is een gratis app waarin je vele regionale, niet regionale wandelingen kan vinden en ze 

natuurlijk kan wandelen. Elke wandeling is te volgen met navigatie op een kaart en bevat 

verschillende interesse punten tijdens de wandeling met informatie of begeleiding, mogelijk ook met 

quiz vragen. 

Download en installeer de gratis izi.TRAVEL app 

 
   

 

Open de app, kies ‘Nee, toon advertenties die minder relevant zijn’ 

Kies op het startscherm ‘In de buurt’ en ga akkoord met de voorkeuren. 

Wandeling ‘Langs Gielse molens’ installeren en wandelen. 

Als je in Gierle bent zal automatisch ‘Langs Gielse molens’ op je scherm 

verschijnen.  

Indien je niet automatisch de wandeling ziet ga dan naar het vergrootglas 

(zoeken) rechts bovenaan en type ‘langs Gielse molens’.  

Je kan ook in het menu (3 streepjes links bovenaan) kiezen voor QR code 

lezer en de QR code scannen.  

Klik de wandeling aan.  

Op het scherm zie je de titel, wie de wandeling creëerde, de lengte van 

de wandeling en de bijhorende foto. 

Kies ‘Speel audio af’ (indien dit voorhanden is) en scrol daarna omlaag 

om de beschrijving te lezen. 

Klik ‘Download’ of ‘Start’ (download is handig indien je geen goede data 

verbinding hebt of als je de wandeling offline wil doen. 

Kies ‘Start’ en wandel naar het startpunt. 

Op de kaart zie je de wandeling en de verschillende interesse punten 

aangeduid met een cijfer op volgorde. Als je GPS aan staat zie je 

eveneens een groene pijl die aanduid waar je je bevindt. 

Rechts onder op de kaart zie je een cirkel, klik 

hierop om een juiste locatie bepaling te doen. 

Kom je aan een interesse punt zal je smartphone een toon geven en 

onderaan een scherm, met informatie, van dit punt weergeven.  

Klik dit aan om de informatie te lezen of (indien er een audiopijl op staat) te 

beluisteren. 

De bijhorende foto kan je eveneens aan klikken om in het volledig scherm te 

bekijken. 

Klik op te ‘terug’ toets om weer naar de kaart te gaan zodat je de wandeling 

kunt vervolgen. 

Op het einde van de wandeling zie je vergaarde punten. 

Stuur deze door via e-mail naar info@kwbgierle.be 

Veel plezier! 
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