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TIP

start

Deze rolstoelvriendelijke wandeling wordt je aangeboden door Visit Reusel-De Mierden
en het DigiTaalhuis Reusel.
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.
Houd je aan de verkeersregels en kijk uit met oversteken!
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.
Bij elk antwoord vind je een letter. Wanneer je de letters van de juiste antwoorden in
de goede volgorde achter elkaar zet, krijg je een woord. Dit woord mag je mailen naar
digitaalhuis@bibliotheekdekempen.nl of telefonisch doorgeven via 06-3359 0936.
 Start: Visit Reusel-De Mierden (zij-ingang van Cultureel Centrum de Kei), Kerkplein 69.
Hier vind je opdracht
.
 Volg De Lend en sla rechtsaf (richting Kerkstraat).
 Aan het einde van de straat ga je linksaf.
Bij Hermans Tweewielers vind je opdracht
.
 Je komt op de driesprong bij de Dorpsbron.
Bij Lingerie voor Jou vind je de volgende opdracht
.
 Je steekt de Dorpsbron over en loopt langs de kledingwinkels richting de makelaar;
vervolgens ga je de eerste straat rechts (Bakkerstraat).
 Net na huisnummer 31 ga je rechtsaf het Schilderspaadje in en aan het einde ga je
linksaf.
In de Kerkstraat vind je bij Kringloopbedrijf Reusel opdracht
.
 Vervolg je route op de Kerkstraat.
Bij Happy Hair vind je de volgende opdracht
.
 Vervolgens steek je de Wilhelminalaan over (goed uitkijken!) en loop je langs het
busstation de Kruisstraat in.
 Tegenover huisnummer 7 ga je het voetpad in richting Korenbocht.
Hier vind je bij ontmoetingscentrum D’n Aachterûm opdracht
. De opdracht hangt
zowel bij de hoofdingang als bij de achteringang, dus je mag zelf kiezen ;)
 Vervolg je weg op de Korenbocht en ga rechtsaf richting Wilhelminalaan.
 Steek de Wilhelminalaan over (goed uitkijken!)
Hier zie je Nivo Sport. Zie je ook opdracht
?
 Ga verder richting de Markt.
Bij IJssalon Delisio kom je opdracht
tegen.
 Ga voor Jan Linders door en steek De Lend weer over naar het Kerkplein.
Bij Cultureel Centrum De Kei vind je de volgende opdracht
.
 Steek tot slot het Kerkplein over naar het Gemeentehuis en de Bibliotheek.
Hier kun je de laatste opdracht vinden
. Hiermee heb je de tocht uitgewandeld en
ben klaar om met de letterpuzzel van start te gaan.
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