Blijf in uw kot én ga toch op pad... Wat?!
Het zijn bijzondere tijden. Binnenblijven, buiten komen onder voorwaarden… Erfgoed Balen
brengt alvast het lokale erfgoed tot bij u thuis!
Om alle personen die momenteel iets minder mobiel zijn een hart onder de riem te steken,
werden enkel Erfgoed-tours (in de ErfgoedApp) volledig toegankelijk gemaakt. U kan dus
simpel van thuis uit op pad in 'historisch Balen'!
Hoe?! Download eerst de ErfgoedApp (gratis) op uw smartphone of tablet. Klik vervolgens 1
van de gewenste wandel- of fietstochten aan en download deze op uw toestel. En dan kan u
heel makkelijk 'virtueel' op pad!
Momenteel staan onze 'Route 44', maar ook de nostalgische wandeling 'Wèt 't nog?!' volledig
vrijgegeven. Vers van de pers is de route 'Erfgoed op een bordje gepresenteerd...' langsheen
alle infoborden in Balen en Olmen. Ook die laatste tour is vrij toegankelijk! In de loop van de
komende dagen trachten wij alle tours open te stellen.
Voor zij die toch ook nog een sportief stapje in Balen en Olmen willen zetten... Dat kan nog
steeds op de vertrouwde manier met de ErfgoedApp.
Veel plezier onderweg!
Meer info?! Via https://erfgoedapp.be of vraag gerust om uitleg!

Hoe ga je van start?!
Stap 1 - Download de ErfgoedApp
U kan de ErfgoedAPP gratis downloaden via https://erfgoedapp.be/ ofwel zoeken in de App-store.

Stap 2 – Open de App en kijk welke tocht er in de buurt is via het rode Kompas
Klik bovenaan op het rode kompas en bekijk welke routes bij u in de buurt zijn.

Stap 3 – Selecteer een route naar keuze
Via Erfgoed Balen zijn 5 Routes beschikbaar.

Stap 4 – Download de route en (virtueel of niet) vertrekken maar!
Download een route naar keuze. Na het downloaden ziet u de tour bovenaan verschijnen.

Stap 5 – Bekijk alle bezienswaardigheden via de Rode Kaart
Klik (onderaan) op het rode symbool met kaart en vervolgens verschijnen alle punten.

Stap 6 – Klik op 1 punt op de kaart en open de inhoud
Wanneer u op 1 specifiek punt klikt, verschijnt er een venster om de inhoud te openen. Klik op open
en bekijk welk verhaal, filmpje of foto achter de plaats zit…

Veel plezier!

