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1. Ga naar de App store.
2. Typ in het zoekveld izi.travel.
3. Download de app.
4. Open de app.
5. Dit is de beginpagina van izi.travel.
6. Het verzoek voor locatiegebruik kan evt. geaccepteerd worden.
7. Klik op "Ik ga naar" en zoek op "Waasmunster"
8. Je krijgt een lijst met wandelingen. Kies "In het spoor van de Zwarte Ruiter"
(1 x aantikken).
9. Klik op Download.
10. Download alle inhoud van de wandeling.
11. Melding "succesvol gedownload" verschijnt.
12. Als u de wandeling wil lopen tik dan op "Open tour" of "Start".
13. Er zijn beschrijvingen, geluidsfragmenten en foto’s beschikbaar over het
betreffende pand of locatie.
14. U kunt ook via "Lijst" een pand bekijken en beluisteren. Via "Kaart" komt u
weer bij de tour terug en kunt u deze wandeling verder vervolgen.

Veel plezier met deze wandeling!

HANDLEIDING IZI TRAVEL

DOE MEE MET DE WANDELTOCHT, ONTDEK HET VERHAAL
VAN DE ZWARTE RUITER EN LOS DE OPDRACHTEN OP!
WAASMUNSTER.BE/ERFGOEDDAG
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Wandel langs trage wegen en groene paden en ontdek het verhaal van de
Zwarte Ruiter. In deze familie-wandel zoektocht luister je op diverse stops
naar een razend spannend verhaal vol oude Waasmunsterse legenden. Doe
met het hele gezin mee met de opdrachten, ontdek spectaculaire
kunst werken, los de vragen op en kom zo alles te weten over de geschiedenis
van de gemeente.

Heb je geen smartphone of wil je de app niet installeren? Dan kan je de
wandeling volgen aan de hand van de kaart. Het verhaal kan je nadien
integraal beluisteren via www.sprekendwaasland.be

Je start en eindigt aan Woonzorgcentrum ’t Heuverveld en beluistert langs de
route een razend spannend verhaal over de Zwarte Ruiter, een vertelling
gebaseerd op enkele lokale legenden. Daartussen kom je af en toe een
‘Weetje’ op het spoor, waardoor je de opdrachten kan oplossen

PRAKTISCH:
Start- en eindpunt: Sociaal Huis, Molenstraat 41.
Kom te voet of parkeer je fiets of auto in de omliggende straten en ga op
pad. Je vindt de wandelkaart en opdrachten in deze Vierschaar, maar raden
je aan om de IZI Travel app te installeren. Kijk zeker ook op
www.waasmunster.be/zwarteruiter voor een stappenplan. De route is 6.2 km
en volledig geschikt voor kinderwa gens of fietsjes. Dit project is een
samenwerking met Erfgoedcel Waasland, Deelraad Toerisme Waasmunster,
Heemkring ’t Sireentje, Bistro+Bar De Meermin, Academie Waas munster en
Academie Ter Beuken.
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Opdrachten

