LOKAAL WINKELEN
online & afhaal

#ikkoopinlommel
verrassend & vriendelijk - duurzaam & dichtbij

www.bruisendlommel.be

Handelaars zijn creatief in moeilijke tijden
En deze brochure is daarvan het levende bewijs. Want handelaars worden genoodzaakt om zich opnieuw
uit te vinden tijdens deze tweede lockdown. Er worden voorzichtige stappen gezet op sociale media, Facebook-winkels en heuse webshops zien het levenslicht en afhaalmenu’s en alternatieve bezorgmogelijkheden
worden uit de grond gestampt. Neen, onze Lommelse ondernemers blijven niet bij de pakken zitten,
maar blijven doorgaan, voor u, voor mij, voor ons allen! Op een veilige manier en met hun kenmerkende
enthousiasme en lach.
De handelaars van Bruisend Lommel konden zich inschrijven voor deze speciale uitgave, een #ikkoopinlommel-brochure waar ze hun aankoop- en afhaalmogelijkheden met een mooie foto tot bij u aan de gezellige
ontbijttafel brengen. Neem dus zeker een kijkje in deze met zorg samengestelde brochure en steun onze
lokale handel. #ikkoopinlommel.

verrassend
vriendelijk
duurzaam
dichtbij

Als extraatje vindt u op de achterflap een fotozoektocht voor jong en oud door het Lommelse centrum.
Op deze wandelzoektocht van 3,5 kilometer komt u raadseltjes, rebussen en anomaliteiten tegen. Hebt
u alle antwoorden gevonden? Dan wacht u misschien een cadeaubon van Bruisend Lommel ter waarde
van 25 euro die u bij onze lokale handelaars en horeca kan opsouperen. De kinderen kunnen een lekkere
snoeptaart in de wacht slepen. Laat u dus verrassen door de gezellige winkelstraten, de mooi versierde
etalages en sleep misschien één van onze 40 prijzen in de wacht!
Koopt u lokaal, hang onze voorpagina dan voor uw raam, en laat onze handelaars weten dat u hen een
warm hart toedraagt.
Tot ziens in Bruisend Lommel! Stay safe.
Het bestuur van Bruisend Lommel

Bruisend Lommel ondersteunt de Lommelse horecazaken en handelaars, zowel in het centrum als de singels. Met kleurrijke initiatieven en
aantrekkelijke acties zet onze handelaarsvereniging Lommel op de kaart als echte shopstad. www.bruisendlommel.be - Facebook: www.
facebook.com/bruisendlommel. Met de steun van Stad Lommel

Art of Style

Bart Brans

Hertogjanplein 13 bus 2

Kerkstraat 24A

www.artofstyle.be
www.facebook.com/ByArtOfStyle
Leveren dagelijks aan huis, uitgezonderd woensdag.

www.bartbrans.be - www.facebook.com/juwelierbartbrans
De fysieke winkel is gesloten tijdens de lockdown. Afhaalmogelijkheid: stuur een mailtje met je bestelling
en wij bezorgen aan huis of buiten aan de winkel: bart.brans@skynet.be.

www.bigbazar.eu - www.facebook.com/bigbazarbv
Onze openingstijden, regulier voor de verkoop van essentiële goederen:
Maandag gesloten, Dinsdag - vrijdag 09.00-18.00, Zon 10.00-18.00.

Buitensingel 60

Big Bazar

Onze winkels zijn tijdelijk gesloten maar we bedienen je graag via onze webshop, 24/7. www.bel-bo.be
Merci om Belgisch te blijven kopen! Samen komen we hier doorheen. #ZORGVOORELKAAR

Buitensingel 60

Bel&Bo

Boetiek Maro

Brans gereedschappen

Kerkstraat 61 W 4 - Galerij Vivaldi

Stationsstraat 51-53

Kom shoppen in onze webshop: www.boetiekmarowebshop.be

www.brans-gereedschappen.be
Brans@skynet.be

De Groof Keukens & Interieur bestaat reeds 61 jaar en is uitgegroeid tot expert in maatwerk. De familiale waarden zijn terug te vinden in het bedrijf:
100 % toewijding en trots op alle niveaus. Dit uit zich ook in de omgang met klanten en medewerkers. De familie wordt bijgestaan door 6 interieurarchitecten en stielmannen uit eigen atelier. Sinds kort kan je ook terecht in de virtuele showroom. Deze digitale toer kan je terugvinden op de site, Facebook
of Instagram. Op afspraak kan u terecht in ons kantoor en ook digitale meetings zijn steeds mogelijk. www.degroof-keukens.be - 011 54 45 90.

Binnensingel 5

De Groof keukens & interieur

011/44.88.68
www.chocolatlommel.be - Follow us @ facebook en instagram chocolatlommel
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 9u tot 18u. In december extra openingsdagen! (Volg dit op facebook)

Kerkstraat 58

Chocolat

De Toonkamer

Di Noi fashion

Heerdgang 11

Kerkstraat 17

Wij bij de Toonkamer willen de ouderen van ons zo snel mogelijk aan een goede “maat” fauteuil helpen.
Deze actie is nog geldig t/m december. Wij kunnen u op afspraak adviseren.

Ook tijdens covid helpen we je verder. Wil je een jas, broek, trui… Aan huis geleverd of afhalen.
Bel op 0471 75 82 03 of mail via info@dinoi-fashion.be. Social media volgen voor afhaalmomenten en
aangepaste openingsuren: www.dinoi-fashion.be - www.facebook.com/dinoilommel.

Tel.: 011/544133, gsm: 0468/226580
www.facebook.com/hetburgemeestershuislommel - www.hetburgemeestershuis.be
Wij serveren een luxe 3-gangen afhaal menu. Verpakt per persoon in een individuele doos. Hygiënisch en corona proef. Bestellen via mail of telefonisch.
Leveren kan ook voor 2.50 € per bestelling, enkel in Lommel. Afhaal mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag.

Stationsstraat 2

Het burgemeestershuis

Onze winkel is momenteel gesloten maar iedereen kan shoppen op e5mode.be.
Shop 24/7. Gratis levering vanaf € 25 en gratis retourneren binnen 60 dagen.

Buitensingel 60

E5-mode

Het GlazenHuis

Toerisme Lommel

Dorp 14B

Dorp 14

Coronaproof binnenkijken in het GlazenHuis
Benieuwd naar de nieuwe tentoonstelling van het GlazenHuis? Of heb je even nood aan buitenlucht? Kom
even een luchtje scheppen aan het GlazenHuis!
Speciaal voor de inwoners en bezoekers van Lommel, richtte het GlazenHuis de tentoonstelling ‘Shoerealism’ van de Japanse kunstenaar Simsa Cho op het gelijkvloers, naar buiten toe. ‘Om in deze tijd toch een
beetje kleur, verwondering en fantasie te verspreiden,’ legt glasblaaster Jente uit. Op de twee andere
tentoonstellingen ‘The Collection’ en ‘The Residents’, die staan uitgestald op de andere verdiepingen, is het
voorlopig nog even wachten. Maar geduld wordt beloond! Wie intussen niet aan de verleiding kan weerstaan, kan het hoekje omlopen, richting Toerisme Lommel. Hier wordt naast Lommelse streekproducten ook
glaskunst voor take-away aangeboden.
Info
Binnenkijken kan in het glazen paviljoen, achter Huis Aerts in De Vryheyt. Rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen.
+32 (0)11 399 601
info@hetglazenhuis.be

Toerisme Lommel en het GlazenHuis doen aan take-away!
Op zoek naar leuke inspiratie voor tijdens de lockdown? Of een typisch Lommels geschenk voor de feestdagen? Bestel het online en haal het coronaproof uit!
Nu de deuren van Toerisme Lommel en GlazenHuis op slot zijn, biedt men je graag op een andere manier
wandel- en fietskaarten, schatzoektochten, streekproducten en mondgeblazen kunstwerken aan. Op
www.toerismelommel.be vind je nu een handig formulier terug: vul hierop je wensen in en na een bevestigingsmail, maken de medewerkers een pakketje voor je klaar. Afhalen kan steeds coronaproof, elke donderdag tussen 10.00 - 16.00 u in het toeristisch infokantoor. Betaling enkel met Bancontact.
Info
+32 (0)11 399 600
info@toerismelommel.be
www.toerismelommel.be

Volg ons op Instagram. Als u iets wilt bestellen kan dat telefonisch 0479623645.
U kunt het ophalen bij de winkel zaterdags van 10.30 tot 12.00 uur of levering aan huis.

Kerkstraat 57B

Impulls

Wij zijn op afspraak geopend voor het afhalen van producten. Tot 19 December krijgt u op elk 2de product naar keuze 25% korting.
Voor onze klanten maken wij op verzoek een complete zelfkleuringskit op maat. De kitjes zijn voorzien van een duidelijke stap voor stap uitleg, inclusief
alle materialen die u nodig hebt voor het bijwerken van uw kleur. Geef gerust een belletje bij vragen, advies of een bestelling: 011 - 547 285
Blijf gezond en hopelijk tot snel! Team Hoofdzaak. www.hoofdzaak.salon

Kerkplein 7

Hoofdzaak

Ixina

Julita

Binnensingel 30-31

Kerkstraat 58

NIETS KAN JOUW KEUKENDROMEN TEGENHOUDEN.

Want zelfs op afstand
zijn we er altijd
om ze te realiseren!
#keepintouch
Door de richtlijnen van de overheid en omdat het welzijn
en de gezondheid van iedereen bij ons voorrang krijgt,
blijft onze winkel momenteel dicht.
Dat betekent niet dat wij de realisatie
van jouw project vergeten.
Jouw winkel en onze raadgevers blijven
ter beschikking voor al je vragen !

be

Op onze website: ixina.
Telefonisch op: 011 960 960
Via dit mailadres: lommel@ixina.com
Op onze sociale netwerken
en via onze klantendienst: 02-333 87 94
(Tijdens onze normale openingsuren).
Zorg goed voor jezelf en al wie je graag ziet, en tot heel
binnenkort!
Anke, Christophe en Joeri

Gratis levering aan huis is mogelijk binnen een straal van 30 km.
Afhaal in de winkel is alle dagen mogelijk - wordt besproken met de klant. Verzending via Bpost (€5,70)

UNIQUE is niet zomaar een kapsalon. Een beauty salon waar alles te verkrijgen is... haar, make up, kleding... Laat je omtoveren met een makeover, shop
de nieuwste mode trends of kom gezellig binnen voor een babbeltje. Ook hebben wij leuke dingen om cadeau te geven. Voor Sint, kerst, verjaardag of
gewoon zomaar! Neem zeker eens een kijkje op de webshop www.kapsalon-Unique.be. Ook op Facebook kun je ons vinden onder kapsalon UNIQUE en
geef ons een like! Zo blijf je altijd op de hoogte van alle leuke nieuwe dingen. Ik ben iedere vrijdag middag vanaf 14.00 in de salon om je bestelde
spullen af te halen. Heb je het eerder nog? Laat het mij weten dan spreken we samen een dag af! Ik help u graag met alle Liefde verder. Liefs Celine

Michiel Jansplein 28 B2

Kapsalon Unique

Welkom bij Kantoor Bouly.
We zijn een onafhankelijk verzekeringsmakelaar en AXA Bank- en kredietagentschap in Lommel.

Vreyshorring 52

Kantoor Bouly

Kook & Kado

La Bellina

Kerkstraat 18

Kerkstraat 56

ECO MASK
design: Spalvieri & Del Ciotto

UW OUDE PAN IS

GELD WAARD!

Website: www.labellina.be
Facebook: La Bellina Italiaanse damesmode
Instagram: labellinaitaliaansedamesmode

U krijgt €5 voor uw oude pan bij aankoop van een Guzzini-pan!*

Na de lockdown gaan wij open op onze nieuwe locatie met tal van acties en een mooi kado voor de
eerste 100 kopende klanten. Via mail is het mogelijk om een afspraak te maken voor afhalen.
Facebook: Kook & Kado Lommel - www.kookenkado.com - kookenkadolommel@gmail.com

Afhaalmogelijkheden & online service:
1. Afhaal aan de winkel is mogelijk. Dit kan op elk moment en elke dag. Maak een afspraak via FB, Instagram, messenger of via telefoon: 0486/28 43 11. Het gewenste uur wordt dan afgesproken.
2. Aan huis levering & ophaling. Wens je graag een pakketje? Zoek je iets? We maken foto’s en je kan dan
thuis rustig passen. We brengen het aan huis en komen het gratis & vrijblijvend terug ophalen.
3. Gratis verzending. Naar goeder trouw, blijven we gratis verzenden.

www.facebook.com/Leonidaslommel (Binnenkort, eind november WEBSHOP via FB....met de optie thuislevering!)
Gewoon geopend volgens normale uren. Essentiële voeding. Zon en maan gesloten Di t/m Vrijd 9:30 -12:30 en 13:30 - 18:00,
zaterdag doorlopend van 9:30 t/m 17:00.

Mudakkers 19

Leonidas - Confiserie Tom

Indien jullie graag één van onze outfits in de etalage of op facebook zouden willen, dan kunnen jullie deze steeds bekomen door een emailtje te
sturen naar boutique.lauretia@gmail.com om een dag en uur van afhaalmoment te regelen aan de winkel. Je kan mij tevens bereiken op GSM
0496/78.75.12. Wij wensen U verder allen een goede gezondheid.

Kerkstraat 79/1

Boutique Lauretia

Lingerie Mitsy

Lodge shoes

Rodekruisstraat 15

Kerkstraat 59 - Galerij Vivaldi

Open afhaal op zaterdag van 10.00u tot 12.00u. Levering aan huis op aanvraag.
www.mitsy.be - Facebook: Mitsy Lingerie.

www.lodgeshoes.be
Afhaalmoment: elke zaterdag van 10.30u - 12.00 u of op afspraak.

Op onze website kan u een bestelaanvraag plaatsen. Ik kijk na of het artikel nog op voorraad is en stuur u vervolgens de betaalgegevens door.
Ik lever persoonlijk in de regio, doe gratis verzending binnen Belgie en houd op zaterdag van 14 tot 15u afhaalpunt aan de winkel.
www.modena-schoenmode.be

Kerkstraat 61

Modena schoenmode

Tel 0471827032 Afhaalopeningsuren : Ma tem Vr : 13-17 u, Zaterdag : 10-17 u. Website: www.longavenue.be.
FB: LongavenueDining&HomeDecoaration. In Long Avenue kan je terecht voor de mooist verpakte eindejaarsgeschenken, maar ook voor de complete
inrichting van je landelijke of strak landelijkinterieur! Voel je welkom!

Buitensingel 76

Long Avenue

Op ‘t hoekske

Optiek Jo Van Kerkckhoven

Kerkstraat 51

Kerkstraat 24A

Taverne-restaurant: specialiteit “Originele Steppegras”
Wij zijn geopend voor afhaal op vrijdag, zaterdag en zondag van 17u tot 20u. Ook op feestdagen zijn
we geopend van 17u tot 20u. Tijdig reserveren is aangeraden. Tel.: 011/551821. Stay safe!

Facebook: Optiek Jo Van Kerckhoven
Wij blijven open! Van maandag tot vrijdag 09.30 – 12.15 & 13.30 – 18.00 en zaterdag doorlopend
09.30 – 17.00. Of op afspraak 0495-50 01 75. Contact: 011-542759 of info@optiek-jvk.be

www.rituals.com. De winkel blijft open tijdens de lockdown met beperkt aanbod (excl. geurstokken, interieurparfum, eau de parfum, kleding, the perfume
genie). Deze producten kan je wel via “Click en collect” afhalen. Ook klanten die snel binnen en buiten willen, kunnen steeds hun bestelling plaatsen via
click en collect. Dit kan gedaan worden via de webste van rituals.Onze openingsuren zijn ongewijzigd. Ma tot zaterdag 10u tot 18u.

Dorp 23A

Rituals

011 60 60 55 - info@defijnproever-geschenken.be - www.sahara-defijnproever.be - Facebook & Instagram: SaharaDefijnproever
Aangepaste openingsuren: vrijdag: 10.00 – 12.30 en 13.30 – 18.00u, zaterdag: 10.00 – 17.00u.

De Vreyheyt 11

De Sahara Fijnproever

Outside-in

Salon Tournier

Binnensingel 86

Lepelstraat 5B

Kadobonnen kunnen afgehaald worden of verzonden met de post.
We zijn geopend van maandag tem zaterdag, 9-19u. Met de huidige coronamaatregelen, best op
voorhand even telefonisch contacteren. www.outside-in.be - www.facebook.com/outside.in.styliste
Bijkomende info:
Outside-in is gespecialiseerd in Styling, Kledingadvies, Personal shopping en Make-overs. Zowel voor individueel advies, als samen met je partner, vriendin, collega, mama of dochter.Wil je ook graag ontdekken
hoe je figuur en gelaat op de mooiste manier tot uiting komt? Of jezelf eens net iets anders gekleed zien
dan je vertrouwde kledingstijl? Met gerust gemoed meer durven variëren? Op een manier die perfect bij
je smaak en persoonlijkheid past? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Kleur & Stijladvies
Personal shopping
Make-over
Make-upworkshops
Fotoshoots

Productjes afhalen op afspraak.
Jane Iredale, Environ, Redken, Do it yourself kleurpakketjes.
Bereikbaar via: info@salontournier.be - 0477421687 - Facebook en instagram: SalonTournier

www.sohl-goudsmid.be (webshop zilverjuwelen staat op website) - www.facebook.com/sohlgoudsmid - www.facebook.com/villartistiek - Instagram:
Sohl goudsmid. Kom eens langs of doe een facetime gesprek. Wij zijn er voor u, van di tot zat, 15u-20u. Zondagopening 13-20-27 december, van
14u-18u. Vind je een juweel kiezen te moeilijk? Schenk dan een cadeubon, of een pakje met ingrediënten, zoals zilver, goud of een diamantje om een
juweel te laten maken.

Vill’Artistiek, Stationsstraat 27

Sohl Goudsmit

Wij plannen regelmatig afhaalmomenten. Voor meer info volg ons via facebook en instagram: Smeets 27.
Of U kan ons contacteren voor een andere afspraak via Whatsapp/bericht of telefoontje 0479/621953.

Kerkstraat 27

Smeets 27

Sor-Elle

Supershop

Kerkstraat 59 W3 - Galerij Vivaldi

Rodekruisstraat 22

Levering aan huis!
Beste klanten,
Omdat wij onze winkel weer noodgedwongen moeten sluiten, gaan wij jullie pakketjes opnieuw aan huis
leveren!
Bestellen kan via Facebook of Instagram, geef een duidelijke beschrijving over het gewenste artikel of stuur
een foto door en wij zullen jullie bestelling zo snel mogelijk behandelen en leveren.
Wij leveren GRATIS binnen een straal van 30km. Anders sturen we jullie pakket op en komen er €5,70 verzendkosten bij.

Onze aangepaste openingsuren zijn:
Ma : 09u-14u.Di tem Vrij : 08u-14u. Wassalon (voor zelfwas) is doorlopend open van 07u-22u.
supershop.lommel@gmail.com

Wekelijks posten wij nieuwe leuke dingen online dus zeker de moeite om onze webshop www.trendsanddeco.be in het oog te houden. Wegens de corona
maatregelen houden wij steeds een afhaalmoment aan de winkel en dit elke zaterdag van 10:00 – 13:00u op afspraak. (bestellingen die ten laatste op
donderdagavond geplaatst zijn kunnen op zaterdag worden afgehaald). Een levering aan huis kan volledig gratis (in Lommel) ook op afspraak.

Kerkstraat 28 B

Trends and deco

Bezoek onze webshop op www.tom-tailor.be

Mudakkers 9

Tom Tailor

Vreys Electro

Schoenen Welly

Adelberg 15

Kloosterstraat 49

www.vreyselectro.be - info@vreyselectro.be (voor eventuele vragen of bestellingen) - Facebook: Vreys
Electro / Keukens Lommel. Afhaalmogelijkheid: achter de winkel aan de bedieningsweg van het Adelbergpark. Volg de pijl “AFHAALPUNT”. Telefonische pemanentie of antwoordapparaat. Tijdens de Lockdown
kan je als klant ons telefonisch bereiken om een herstelling aan te vragen of een bestelling te plaatsen.
Eventueel kan je een boodschap in spreken. Ook kan je online bestellen op onze website. Bestellingen kunnen afgehaald worden op ons AFHAALPUNT of je kan vragen om deze bij je thuis te laten leveren.

Xsensible is meer dan een schoen. De unieke balanszool zorgt voor een gezonde en natuurlijke lichaamshouding. Meebewegend op jouw energie. Volg ons op Facebook: facebook.com/Schoenen-Welly of bestel
via mail “welly-shoe@skynet.be”, via messenger, via PM (op Facebook) ofvia Whatsapp (0474814082).

We zijn momenteel gesloten maar proberen u verder te helpen via onze professionele webshop die we dagelijks up to date houden.
www.wknd-fashion.be. Verder leveren we persoonlijk elke dag in een straal van 25 KM rond de winkel. Verder weg wordt verstuurd met Bpost.

Kerkstraat 62

WknD fashion

011/552810 - Ebrasserie@tuincafe.be - Link naar take-away menu via website (www.tuincafe.be), facebook (BrasseriehetTuincafe) of
Instagram (brasseriehettuincafe). Afhaalmogelijkheden: iedere dag te bestellen tot 19.00u
Iedere dag af te halen tussen 12.00u en 14.00u en tussen 17.00u en 20.00u

Dorp 7

Tuincafé

Zenz|skin lab

Gerry Weber

Vreyshorring 103

Kerkstraat 34

Webshop: www.zenz.be open 24/7. Contact via info@zenz.be.
Open op afspraak voor afhaling producten en kadootjes.

Elegant blijven .... Voor tijdloze dessins, voor trendy dessins, 1 adres: Gerry Weber in de Kerkstraat 34.
Lommel, stay safe, stay healthy.

De Lommelbon: het perfecte cadeau
Nog op zoek naar een leuk geschenk voor de komende feesten? Doe een Lommelbon cadeau en ondersteun de Lommelse handelaars.
Een Lommelbon kan u aankopen via www.lommelbon.be of via dienst Toerisme. Deze bon met ‘Lommels
geld’ kan ingeruild worden bij de deelnemende handelaars in Lommel (zie site). Zo steunt u rechtstreeks de
Lommelse middenstand in deze uitdagende tijden.

Aangepaste openingsuren: Maandag - vrijdag: 9u30-16u - zaterdag 9u30-17u.

Kerkstraat 36

Veritas

Nog niet overtuigd? Maak dan deze rekensom: 10 - 2 = 8
Stad Lommel & dienst Toerisme herhalen de #ikkoopinlommel-actie van deze zomer. Koop tussen 1 december 2020 en 31 januari 2021 een speciale #ikkoopinlommel-lommelbon van 10 euro en betaal zelf
slechts 8 euro. De overige 2 euro én de transactiekosten worden door de stad bijgelegd. Deze exclusieve
#ikkoopinlommelbonnen zijn verbonden aan een lokale deelnemende handelaar en kunnen uiterlijk besteed
worden tem 30 juni 2021.

LOMMELBON

€ 5,00

www.lommelbon.be #ikkoopinlommel

INVULSTROOK ZOEKTOCHT
Naam:
Leeftijd:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

verrassend
vriendelijk
duurzaam
dichtbij

VOLWASSENEN
ZOEKTOCHT

KINDERZOEKTOCHT

A:

1:

B:

2:

C:

3:

D:

4:

E:

5:

F:

6:

G:

7:

H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:
O:

Wandelzoektocht langs Loemmelse vitrines

Parcours

Onze wandelzoektocht is opgesteld voor jong en oud en iedereen kan een leuke prijs in de wacht slepen.
We voorzien 20 snoeptaarten voor de deelnemende kinderen en 20 bonnen van Bruisend Lommel twv
25 euro voor mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vrienden,…!

Onze Loemmelse wandelzoektocht start bij het Huis van de Stad (Hertog Janplein)

Hou tijdens de zoektocht de afstandregels in acht voor jouw veiligheid en die van je dierbaren.

Zowel voor kinderen als voor volwassen hebben we een raadsel verstopt op het Dorp (1) (B)

Volg het parcours aan de hand van de onderstaande omschrijving en het plannetje, vul je antwoorden in op de invulstrook en drop ze in de brievenbus bij Veritas, Kerkstraat 36 of mail ze door naar
infobruisendlommel@gmail.com voor 5 januari (samen met je naam, emailadres, en telefoonnummer).

Ga het gangetje naast de Glazen Toren door en geef je ogen de kost op het pleintje (C)

Steek het plein over en loop door de Heerdgang (A)

Ga op de Vreyheyt naar rechts en sla opnieuw rechtsaf. Je loopt nu de Lepelstraat (D) in.
Op het Dorp aangekomen ga je naar links en neem je de 1ste straat links. In de Mudakkers (2 - E ) is er
zowel voor jong als voor oud een puzzel op te lossen.
Steek de parking Mudakkers (vroegere WICO-terrein) over en sla linksaf in de Kloosterstraat.
Spot het eerste raadsel (F) en draai je vervolgens volledig om en loop richting Kerkstraat. Kinderen, kijk
goed in de etalages die je tegenkomt (3) voor de volgende tip.
Neem de eerste straat links en vul het spreekwoord aan in de Kerkstraat (G)
Sla de winkelgalerij Vivaldi, aan je linkerkant, in. We voorzien een raadsel voor jong en oud. (4 en H)
Loop helemaal door de galerij en zoek de rebus op het Michiel Jansplein (I)
Loop richting kerk en vervolg je weg naar het Kerkplein, maak een rondje over de rotonde (5)
Doe voorzichtig bij het oversteken wanneer je de Stationsstraat even inloopt (J)
Draai terug naar de prachtig verlichte Kerkstraat (K)
Neem de 2de straat links en zoek een nieuw raadsel in de Rode Kruisstraat (L)
Neem de eerste straat rechts en vervolg je weg op het Einderpad (6)
Sla de hoek om naar het Dorp, maar kijk eerst heel goed of er nergens een raadsel op te lossen valt (M)
Steek het Dorp over en zet er stevig de pas in op de Vreyshorring (N)
Heb je het raadsel opgelost? Maak dan rechtsomkeer en loop via de Vreyshorring (7) naar
het Hertog Jan Plein voor de laatste rebus (O)
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v.u.: Kelly Vromans, Kerkstraat 36, 3920 Lommel
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