
Beste Paverts en Paverinnekes, 

Helaas kan voor het 2de jaar op rij de carnaval niet doorgaan. Maar we hebben wel iets leuks gemaakt waardoor je toch nog 
een beetje in carnavalsstemming kunt komen!
Loop gezellig met je familie/vrienden onderstaande speurtocht, ongeveer 3km, al dan niet verkleed.
Maak er samen een gezellige tijd van!!  (Let op, hou de geldende coronamaatregelen in acht). 
We hopen dat jullie hierdoor toch een beetje carnavalsgevoel krijgen en uiteraard hopen we nog meer dat we 
volgend jaar wel met z’n allen carnaval kunnen vieren! volgend jaar wel met z’n allen carnaval kunnen vieren! 

Heel veel plezier gewenst!!!! 

- De speurtocht begint aan de Benedendorpsstraat, waar normaal de optocht ook begint.
   Gebruik de 1ste en 6de letter van het gebouw waar de optocht begint.
- Op de kruising met de Oude Doetinchemseweg ga je rechtsaf.
   Gebruik de 1ste en 5de letter van het gebouw waar op de maandagochtend met carnaval de 
   keuvelmarge georganiseerd wordt.
- Je gaat de 1ste weg links, de Schapenweg op.
- Steek de Kilderseweg over.- Steek de Kilderseweg over.
- Neem de 2de afslag links, de Ettemastraat in.
- Aan het eind van de Ettemastraat ga je linksaf de Bovendorpsstraat in. Gebruik de 2de en 6de letter van het gebouw 
   waar de mis op de vrijdagavond van het carnavalsweekend plaats vindt.
   Gebruik de 2de en 8ste letter van het gebouw waar op maandagavond de feestavond voor de volwassenen plaats vindt.
- Je steekt de ’s-Heerenbergseweg over naar de Benedendorpsstraat.
- Ga onder het poortje door richting de Coop.
   Neem de 3de letter van het gebouw, waar de laatste paar jaar, op vrijdagavond de feestavond voor de jeugd    Neem de 3de letter van het gebouw, waar de laatste paar jaar, op vrijdagavond de feestavond voor de jeugd 
   heeft plaats gevonden.
- Houd rechts aan en ga de parkeerplaats van Coop over.
- Aan het eind van de parkeerplaats bij de garage staan bankjes.
   Hier wordt op de vrijdagavond na de mis het (…) onthuld, neem hiervan de 2de letter.
   Daarna worden de (…) gehesen, neem hiervan de 2de en 7de letter.
   Aan het eind van het carnavalsweekend worden hier ook de (…) verbrandt, neem hiervan de 2de letter.
- Ga linksaf de Vinkwijkseweg op en neem de 2de afslag rechts de Jacob Reviusstraat in.- Ga linksaf de Vinkwijkseweg op en neem de 2de afslag rechts de Jacob Reviusstraat in.
- Aan het eind van de Jacob Reviusstraat kom je op het kruispunt met de Delweg
-  Neem de 5de en 8ste van het gebouw waar op vrijdagochtend het carnavalsfeest voor de jeugd los barst.
- Steek de Delweg over de Jac. Thijssestraat in.
- Aan het eind van de weg rechtsaf de Padevoortseallee op. Loop richting het kruispunt met de ‘s-Heerenbergseweg.
- Ga rechtsaf de ‘s-Heerenbergseweg op.
- Neem de 5de letter van het gebouw waar op maandag de hofhouding zijn lunch nuttigt.
- Loop verder naar het eindpunt van de optocht.- Loop verder naar het eindpunt van de optocht.
   Neem de 5de letter van het eindpunt van de optocht, hier wordt na de optocht de prijzen uitgereikt. 
.

Alle 17 letters die je hierboven verzameld hebt vormen samen, met 4 leestekens, een zin. 
We geven 1 bonus letter weg en dat is de F. 

De zin bestaat uit 18 letters. Weet jij welke zin wij zoeken?
 
Stuur dan de oplossing, met een ludieke carnavaleske foto, zet er gelijk even bij met hoeveel jullie hebben gelopen,  
vóór 7 maart 2022 naar jeugd@paverts.nl en wie weet win je nog een leuke prijs! 

Succes en hopelijk tot volgend jaar!! Succes en hopelijk tot volgend jaar!! 

Alaaf!!  

De jeugdcommissie!! 


