
Handleiding

izi.TRAVEL app
VeloQueeste
Een boeiende f ietstocht  langs

interessante plaatsen in Lokeren
die je  laten meedromen 

over  de toekomst.  



2.  Open de app.  Hierna kr i jg  je  een aantal
standaard instal lat ievragen ( toegang tot
geolocat ie ,  ber ichten sturen, . . )  

3 .  K l ik  op [Al le  g idsen]  ( ios)  of  [ Ik  ga naar]
(android) .  Je  komt nu terecht  op het  startscherm. 

De izi.TRAVEL app
 Download de app op je  smartphone 1.

Ga naar je  App Store of  Google Play Store en
instal leer  de app.  

4.  Indien de tocht  niet  meteen verschi jnt  typ je  in
de zoekbalk  'VeloQueeste '  

Voor een opt imaal  gebruik  van de app zet  je  de
GPS- locat ie  aan.  



5.  Het  startscherm voor de VeloQueeste 
verschi jnt  (voorbeeld iOS) .  Een kort  woordje ui t leg.  

Naam, aantal  km's  en 
geschatte t i jd  

Start  de route.  (zet  h iervoor
 je  4G aan)

Download de route  (d i t  kan
je thuis  doen.  Hiervoor hoef
je  dus onderweg geen 4G te
gebruiken)

Beki jk  h ier  a l le  stopplaatsen.  
Je  ondekt  a lvast  de afbeeldingen
en de f i lmpjes.  (enkel  voor iOS)

Beki jk  h ier  wat  anderen van
onze tocht  vonden.  Je  kan
nadien ook zel f  een recent ie
plaatsen

Lees hier  wat  er  je  te
wachten staat .  

Opgelet  er  staat  onderaan [routebeschri jv ing opvragen]  di t  is  NIET de
routebeschri jv ing van de f ietstocht  maar naar het  'vertrekpunt ' .  De
f ietstocht  is  een lus dus je  kan eender waar starten.  K l ik  h ier  dus niet
op tenzi j  je  aan het  centrum van Lokeren wi l  starten.   



TIP:  zet  je  geluid aan.  
Op deze manier  kr i jg  je  een
melding ( 'p ing' )  a ls  je  in  de
buurt  van een punt  komt.  

Als  je  de app toegang geeft
tot  je  locat ie ,  toont  het
blauwe bolletje  je  te lkens
waar je  op dat  moment bent

Om de tocht  v ia  de app te
f ietsen moet je  de lus  f ietsen
tegen de wijzers in.  De
punten staan genummerd.
Respecteer  de volgorde.  

6.  K l ik  op start .  Nu z ie  je  de vol ledige route.
(voorbeeld iOS)  Je  kan de route starten aan het
dichtsbi jz i jnde punt  in  jouw buurt .  Je  hoeft  h iervoor
niet  naar  punt  1  te  f ietsen.  

Voor de app heb je  toegang tot  het  internet
nodig.  Wi l  je  d i t  n iet  gebruiken download de
kaart  dan thuis  op je  smartphone.  

7 .  Begin je tocht.  Veel  plezier!   
Heb je  geen gsm houder op je  f iets?  
Hier  z i jn  enkele doe-het-zel f  t ips  om er  een te  maken.
(*Wi j  z i jn  niet  verantwoordel i jk  voor eventuele schade. )   



"Al les  is  moge l i jk  a ls  j e  maar  dur f t  "
J . k .  Rowl ing
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Heb je nog vragen? 
Contacteer ons via het contactformulier op onze website
(www.lokersequeesten.be) of vraag hulp aan je familie,
vrienden of buren. 

Alvast dankjewel om deel te nemen en hopelijk heb je
samen met ons een fijne ervaring! 

v.u. :Koen Van de Merckt ,  Vormingplus Waas-en-Dender  vzw,  Rode Kru isst raat  23,  9100
Sint -Nik laas,  ON: 0860 160 861,  RPR Dendermonde,  waas-en-dender@vormingplus.be

http://www.lokersequeesten.be/contact.html
http://www.lokersequeesten.be/

