
Installatie van de app izi.TRAVEL op uw smartphone

Tip: Het is mogelijk om de gids Waard om te bekijken vooraf via WiFi te downloaden, dan gebruikt u onderweg 
geen data van uw telefoonabonnement. Klik op de download knop (Android) of op            (iPhone). 

Een Open Monumentendag zoals voorgaande jaren lijkt er dit jaar niet in te zitten.   
Het comité OMD Molenlanden  heeft daarom besloten om het anders te doen. We 
bieden informatie digitaal aan via de izi.TRAVEL app onder de naam:

WAARD OM TE BEKIJKEN
 Monumenten in Molenlanden

izi.TRAVEL is een gratis app met GPS routes/gidsen langs bezienswaardigheden. Als 
u - bij gebruik van de app -  in de buurt van een monument komt, verschijnt er 
informatie (foto’s en tekst) over het monument op uw smartphone.
De gids Waard om te bekijken is beschikbaar vanaf 5 september en blijft 
beschikbaar na de Open Monumentendag.

Open Monumentendag Molenlanden 12-9-2020 
we blijven dit jaar buiten

Geen smartphone, of eerst bekijken?
De informatie over de monumenten is ook beschikbaar via de website van het Historische Collectief Molenlanden 
(www.hcmolenlanden.nl) en op de websites van de historische verenigingen uit Molenlanden.

Historische Kring Nieuwpoort - Historische Vereniging Arkel en Rietveld - Historische Vereniging Binnenwaard -  Geschiedkundige Vereniging Giessen-
burg en Schelluinen - Historische Vereniging West-Alblasserwaard -  Historische Vereniging Hoogblokland Hoornaar Noordeloos

Of installeer via de QR code:

Scan de QR code en download de app

Android
Ga naar playstore en zoek naar izi travel

installeer open de app geef toestemming kies  ‘Ik ga naar” en  zoek naar 
’Waard om te bekijken’

druk op start en 
geef toestemming 
voor gebruik van 

locatie en 
notificaties of 

download voor 
later  

(zie tip)

iPhone
Ga naar appstore en zoek naar izi travel 

download open

geef toestemming 
voor gebruik

verken druk op  ‘alle gidsen’ en zoek  ‘Waard 
om te bekijken’,

start de app of download voor later 
(zie tip)

geef 
toestemming


