
Foto-speurtocht! 
 



Hoi ! 

Wat leuk dat je meedoet ! 

Jammer genoeg geen uitgebreide carnaval dit jaar, toch zijn we bezig geweest om iets carnavalesk in  

elkaar te zetten, helemaal coronaproof en met jullie hulp !  

Elke jaar wordt er met carnaval heel veel versierd en geknutseld. Gelukkig is dat ook dit keer weer het  

geval, en wat ziet ons dorpje er weer mooi uit hè. Al die mooie kleuren en dan vooral dat blauw en groen. 

De afgelopen dagen zijn jullie druk bezig geweest met het maken van foto’s van jullie knutselwerken en 

wij hebben hier een speurtocht van gemaakt en verzamelt in dit boekje. 

 

Hoe werkt het? 

- Ga tussen vrijdag 12 en maandag 15 februari op speurtocht 

- Neem dit boekje mee, of neem het digitaal mee op een telefoon of tablet (www.kneuters.nl) 

- Je kan gewoon vanuit je eigen huis starten 

- Lever het antwoordenvel uiterlijk maandag 15 februari (18:00 uur) in 

- Dit mag digitaal naar kneuters@gmail.com of doe het in de brievenbus  op St.Lambertusstraat 35 

- Ben voorzichtig, kijk goed uit! 

 

Heel veel plezier met deze fotospeurtocht ! 



1. De Kneuters zijn er niet blij mee dat carnaval niet door gaat en moeten thuisblijven.  

    Weten jullie het adres van de Kneuter op de foto en hoe hij/zij heet? 



2. Van welke carnavalsclub is deze sneeuwpop? 3. Hoeveel van deze borden staan er in Kneutergat? 

4. Wat betekent precies het woord carnaval? 

A. Leve de lol 

B. Weg met vlees 

C. 3 dagen feest 

 

5. Hoe heet Cromvoirt eigenlijk tijdens carnaval? 

 

6. Welke carnavalsclub hoort niet in het rijtje thuis? 

• De Kouwe Kaant 

• Hedde Nog wa 

• Loat Alles Mar Lope 

• De Nokkers 

• Kort dur d’n Bocht   



7. Vanwege corona en de kou is de grote Kneuter   

    maar thuis gebleven. Hij ligt in zijn warme bedje. 

    Wie onthult normaal gesproken de grote Kneuter? 

8. Waarom liggen deze tegels bij het gemeentehuis? 

9. Op welk adres hangen deze mooie vlaggen?  

     Noem straat en huisnummer. 



10. Juf  Imre heeft ook erg haar best gedaan om   

       van haar huis iets leuks te maken? 

       Los de vraag op die bij haar in de ‘etalage’    

       staat! 

11. Op welk adres hangt dit mooie  

       bloemetjesgordijn? 

12. We vieren altijd carnaval……….  

        is een bekend carnavalsliedje.  

        Jammer genoeg dit jaar niet.  

        Bij De Oude Herberg kijken ze alvast uit naar     

        Het carnavalsfeest van volgend jaar. 

        Welke data moeten we in onze agenda van   

        2022 zetten? 



13. Een rode zakdoek hoort natuurlijk  

       ook  bij carnaval. Op welk adres zie   

       je deze rode zakdoek? 

14. Welke tekst moet er op de button staan? 

15. Bij Kneuter Annemiek staat een geel bord in de tuin. 

       Welke tekst staat er op het gele bord linksonder in     

       beeld? 



16. Wie hebben deze kleurplaten zo mooi  

        ingekleurd? 
17. Ook de senioren vlaggen mee.  

       Wie woont hier? 

18. Wie zet hier de bloemetjes buiten? 19. Van welke club is de oranje vlag die hier hangt? 

20. Waar wordt op dinsdagavond afscheid genomen van de  grote Kneuter? 

a. In het café 

b. Voor het gemeentehuis 

c. In het voorportaal van de kerk 



21. Hier weer een mooi versierd huis. 

       Wat is het huisnummer? 

22. Wie wonen hier? 

23. Hoeveel ballonnen zijn op dit adres op het  

      raam geplakt? 
24. Hee, een dansmarieke gespot.  

       Maar….waar? 

       Wat is het adres en huisnummer. 



25. Zelfs boven de rivieren zijn ze Kneuterig  

       aangelegd. Hoe heet de visboer die iedere  

       zaterdag bij de Coop staat? 

26. Waarom droeg vroeger iedereen met carnaval een boerenkiel? 

a. Er was niets anders te koop 

b. Dan was er geen verschil tussen arm en rijk 

c. Omdat alleen boeren carnaval vierden 

27. Wat betekenen de letters SOCC van SOCC de Kneuters? 

28. Welke carnavalsvereniging bestaat 22 jaar? 



29. Noem straat en huisnummer van het huis op     

       deze foto. 

30. Welke creatievelingen wonen hier? 

Wat een prachtige kleurplaten hebben jullie gemaakt.  

Ze zijn te bewonderen bij de gymzaal! 

31. Hoeveel Kneuters en Kneuterinnen hangen   

       hier voor het raam? 

32. Kneuter Marion heeft zelf gezien dat de  

      bewoner van dit huis deze mooi tekening  

      maakte.  

      Maar in welke straat staat zijn huis? 



31. Als je terug bent van de speurtocht kun je thuis lekker met een warme kop chocomel deze  

       woordzoeker maken! 

Woordzoeker 

ALTIJDVERTIER 

ASWOENSDAG 

BIER 

BLAUWGROEN 

BOERENBRUILOFT 

BOERENKIEL 

BREEKDETENTMAARAF 

CARNAVAL 

CARNAVALSBABY 

CARNAVALSMIS 

CLUBKES 

COLA 

CONFETTIGEVECHT 

DANSMARIEKES 

DORPENKWIS 

DORPSONTBIJT 

DRIEKAAS 

GUUSMEEUWIS 

HARINGHAPPEN 

JEUGDPRINSENGROEP 

KLEURWEDSTRIJD 

KLOMP 

KNEUTERBABY 

KNEUTERKOUWEKAANTUITJE 

KNEUTERGAT 

KNEUTERKRANT 

KNEUTERS 

KNEUTERVERSIERDAG 

KOUWEKAANT 

KRANTENWISSELTROFEE 

KROMMERT 

KWANSELBIER 

LIJSTVANOPTOCHTDEEEN 

LOSSCHIETEN 

ONDERSCHEIDING 

OPTOCHT 

PLEINVANGEIN 

PRIJS 

SCHROBBELER 

SENIORENBAL 

TONPRAOTEN 

TONSTAPPERS 

TWAPEN 

VLAGGETJES 

VOORGEVELS 

VOORGEVELWEDSTRIJD 

 


