
WOI
ROUTE

Meer weten?
Wil je nog meer weten over WO I, 
Leopoldsburg en haar kamp, dan  
kan je een bezoek brengen aan 
de permanente tentoonstelling  
in het Museum van het Kamp 
van Beverlo.

Ook een geleid bezoek is  
mogelijk, na afspraak.
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Deze brochure is een uitgave van:

Toerisme Leopoldsburg 
Hechtelsesteenweg 7 
3970 Leopoldsburg

+32 11 40 21 84

info@toerismeleopoldsburg.be 
www.toerismeleopoldsburg.be

100 jaar Groote Oorlog
Leopoldsburg en Heppen
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v.u. Wouter Beke, burgemeester, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg
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WOI-route
De WOI-route is een interactieve 
wandeling met iPad langsheen 
militaire en gemeentelijke  
herinneringsplaatsen.

Kapitein Goegemikt neemt jou en je 
familie mee voor een opwindende en 
grappige speurtocht. Op verschillende 
plaatsen wordt gestopt en verschijnt 
een video, een audiofragment of foto-
slideshow. Telkens wordt een vraag  
gesteld en afhankelijk van de eind-
score ontvang je een diploma.

De interactieve kaart zorgt ervoor dat 
je nooit verloren loopt.

Praktisch
iPads met de applicatie zijn te huur:

• aan de balie van Toerisme Leopolds- 
burg, elke werkdag tijdens de ope-
ningsuren

• voor gebruik tijdens het weekend 
kan je ten laatste op donderdag 
een iPad reserveren bij toerisme 
Leopoldsburg.

De huurprijs bedraagt 10 euro.

Gezinnen uit Leopoldsburg betalen 5 
euro op vertoon van hun identiteits-
kaart. 

Kinderen jonger dan 12 jaar dienen 
begeleid te worden door een volwas-
sene.
Je kan de applicatie ook gratis op je eigen 
iPad downloaden via de App Store of via 
www.toerismeleopoldsburg.be 

Om te kunnen downloaden, moet je iPad  
voorzien zijn van Cellular.
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