Wandelroute DigiTaalhuis Eersel
i.s.m. Visit Eersel
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TIP

Deze rolstoelvriendelijke wandeling wordt je aangeboden door Visit Eersel en het DigiTaalhuis Eersel.
Op de andere zijde vind je de uitgeschreven route en meer informatie over het beantwoorden van de
opdrachten die je onderweg tegenkomt. Neem pen en papier mee.
Veel plezier!

Team DigiTaalhuis
Wat leuk dat je op pad gaat samen met het DigiTaalhuis!
Op deze zijde vind je de uitgeschreven route en de locatie van de vragen die je onderweg tegen
komt. Zorg dat je pen en papier bij hebt.
De antwoorden kun je tijdens of na de wandeling via e-mail doorgeven aan het DigiTaalhuis:
digitaalhuis@bibliotheekdekempen.nl. Er zijn leuke prijsjes te winnen!

 Start: Visit Eersel aan de Markt (huisnummer 30A)
Hier vind je opdracht
.
 Volg de Markt richting Dijk
Bij Woningstichting de Zaligheden vind je opdracht ..
 Op de driesprong rechtsaf naar kapelletje
Bij Fietsland.com vind je de volgende opdracht
..
 Bij kapelletje rechtsaf (volg Kapelweg)
Bij het Klushonk vind je opdracht
.






Kapelweg volgen tweede straat rechtsaf (dit is nog steeds de Kapelweg)
Op het einde linksaf naar Pikhoek
Daarna rechtsaf de Zuster Reinildislaan inlopen (fiets- wandelpad)
Tot net over het bruggetje en dan gelijk rechtsaf
Dan linksaf en tussen het gemeentehuis en De Muzeval doorlopen
Hier vind je opdracht
(De Muzenval) en opdracht
(bij de bibliotheek).
 Rechtsaf op de Dijk en eerste straat linksaf (Areven). Blijf deze weg volgen (deze weg gaat
naar rechts en wordt dan Quackelaer).
Bij De Run vind je opdracht
.
 Nu een klein stukje rechtdoor, tot je links de Runstraat in kan.
 Op het einde rechts en daarna direct linksaf naar de Nieuwstraat.
Hier zie je KAAT. Zie je ook opdracht
?
 De Nieuwstraat helemaal aflopen.
Onderweg kom je bij de Bruna opdracht
tegen.
 Op het einde linksaf naar de Markt.
Maar kijk nog even naar IJssalon De Smaak. Hier kun je de laatste opdracht vinden
 Dit is het einde van de tocht. Stuur je antwoorden naar
digitaalhuis@bibliotheekdekempen.nl, dan nemen we contact met je op!
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