ROUTE SPEURTOCHT
Carnavalsvereniging De Bokkerijers is helemaal in de war.
Dit jaar kan er vanwege Corona geen carnaval gevierd worden
en nu zijn er ook nog 11 carnavalsartikelen kwijt geraakt.
We moeten ze echt weer allemaal terug vinden, zodat we
volgend jaar weer gezellig met zijn allen Carnaval kunnen vieren.
De spullen zijn met de carnavalsdagen (van zaterdag 13 tot en met dinsdag
16 februari) op verschillende plekken in Beers te vinden.
Loop jij mee met deze speurtocht en help jij De Bokkerijers om alle spullen
terug te vinden?
Kijk onderweg goed uit voor het verkeer!
Als je de speurtocht hieronder wandelt en goed rondom je heen kijkt naar alle
huizen, winkels en andere gebouwen, dan kun je alle 11 carnavalsartikelen
terug vinden. Bij elk carnavalsartikel hangt een poster met daarop een letter.
Zet bij de foto’s op het spelkaartje de letter die je op de poster hebt gezien.
Als je alle spullen gevonden hebt, heb je 11 letters. Maak van deze letters een
woord en vul dit in op je spelkaartje.
Lever de ingevulde kaart dan vóór vrijdag 19 februari in bij Tinq Tankservice
van Lanen aan de Molenstraat 31-33 in Beers en je ontvangt dan van De
Bokkerijers iets lekkers in je brievenbus.

SPEURTOCHT
De speurtocht begint bij de muziekkiosk op het Burgemeester van de
Braakplein.
• Loop in de richting van de basisschool.
• Ga niet rechtsaf naar school, maar loop door langs Café Zaal de Spijker.
• Ga nadat je De Spijker voorbij bent de eerste weg rechtsaf.
• Als je bij de kruising aangekomen bent, steek je deze over.
• Loop voorbij de parkeerplaats van Slaapsfeer en ga de eerste weg rechtsaf.
• Aan het einde van de straat ga je linksaf.
• Loop deze straat uit en als je aan je rechterhand het speeltuintje ziet, ga
je linksaf.
• Vervolgens loop je door tot je alleen maar rechtsaf kunt en ga meteen
daarna linksaf.
• Bij de splitsing ga je niet rechtsaf het zandpad in, maar je slaat linksaf.
• Volg de weg naar links en vervolgens naar rechts.
• Loop door tot aan de splitsing en ga dan linksaf en meteen weer rechtsaf.
• Vlak voordat je bij de hekjes bij het speelterrein bent, ga je rechtsaf.
• Bij de kruising aangekomen, op de drempel ga je linksaf.
• Op de volgende drempel steek je over en loop je rechtdoor.
• Nu kom je op een punt waar je eerder op de route ook al was.
• Steek de straat over richting De Spijker.
• Steek na de Spijker over en loop langs de sporthal en de muziekkiosk.
• Bij ’t Wapen van Beers eindigt de speurtocht.

