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Eigen kaart maken
Met behulp van het programma MapQuest kan je je eigen aangepaste kaart invoegen. W eer eens w at ansders als de standaard Google kaart !!
Ga naar de w ebsite van MapQuest Builder
Registreer je zelf (gratis) als gebruiker of Login. Als je dit doet nadat je de kaart hebt gemaakt gaat dat niet makkelijk..

Selecteer de gemeente w arvan U een aangepaste kaart w ilt maken en klik op 'Search'

Klik links op 'Clear Search Results' om de kaart leeg te maken

Zoom in op de kaart naar de gew enste vergroting. Rechts boven (+ -)

Klik met RECHTS op de plaats die U w ilt markeren
Op de kaart komt nu een gele marker te staan.

Links onder de kaart kan je nu de kaart een naam geven en
de Marker ook een titel geven.. in dit voorbeeld De Nieuw e Sluis.

Als je hier klikt op het zw arte gedeelte onder de marker, kan je een keus maken uit een andere meer toepasselijke marker.
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Maak eventueel de keuze en kies eventueel voor een eigen .icon..
Als je het .Icon bestand zoekt van een bestaande w ebsite kan je slagen door de naam van de w ebsite in tre typen aangevuld met favicon.ico
In dit voorbeeld heb ik w w w .anbo.nl/favicon.ico ingevuld.
Klik op Save om het te bew aren.

Vul nu rechts onder in de afmetingen van het venster w aarin de kaart getoond zal w orden.
De bovenste regels voor als er geklikt w ordt op 'grotere kaart'
De onderste regels voor de afbeeldingen zoals deze initieel zichtbaar zal zijn.
Kijk met 'Preview ' of de kaart naar w ens is.

Klik op 'Save' om de kaart te bew aren.
Login of registreer je om de kaart te kunnen bew aren voor later gebruik.
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Ga naar de pagina w aar de kaart moet komen
Maak daar een nieuw HTML item en plak de tekst er in...
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