
Carnavalsspeurtocht C.V. de Nachuule 

 
 
 
 
Leuk dat je de carnavalsspeurtocht van C.V. de Nachuule wilt doen. Je begint voor het 
Nachuule museum die ligt op Stationsstraat 228. Hier zie je allerlei attributen van C.V. de 
Nachuule van oud tot nieuw. Op deze manier kunnen we toch nog een beetje het 
carnavalsgevoel krijgen. Tijdens de speurtocht krijg je allerlei vragen die te maken hebben met 
Carnaval.  
 
Tip voor de kinderen: Zoek naar uiltjes tjidens de speurtocht. 
 
Om te beginnen moet je oversteken en naar de hoek lopen die je hieronder ziet 
 

 

Vraag 1: 
Als je naar deze hoek loopt zie je aan de overkant de Habetshof. Vroeger was hier een café-
feestzaal waar C.V. de Nachuule ook carnaval vierden. Hoe heette die zaal? 

 
Als je op de hoek aangekomen bent houd je de bank rechts van je en het gemeentehuis links 
van je. Loop door tot aan het einde van de weg (T-splitsing). 
 
Bij de T-splitsing ga je naar rechts en loop je door totdat je links de straat ziet met de naam 
van de voetbalvereniging van Nuth. 
 
  



Vraag 2: 
De voetbalvereniging van Nuth heeft ook ieder jaar een carnavalsfeest waar bekende artiesten 
optreden. Hoe heet dit feest? 

 
Loop die straat omlaag tot de T-splitsing. 
 
Bij de T-splitsing loop je naar links totdat je op de op de hoek komt en ga dan naar rechts. 
 
Je moet links de straat inlopen dat het tegenovergestelde is van de Ebstraat. 
 

Vraag 3: 
Je bent nu ook langs een paar leden van Vreug d’r Bie gelopen. Deze groep loopt ieder jaar 
mee in de carnavalsoptocht van Nuth. In welk jaar is Vreug d’r Bie opgericht? 

 
Helemaal onderaan de straat ga je naar links. 
 
Bij de kruising ga je weer naar links. 
 

Vraag 4: 
Ieder jaar start hier de carnavalsoptocht en begroet de Prins en Prinses iedereen die meelopen 
met de optocht. Wie waren het jeugdprinsenpaar en prinsenpaar van vorig jaar? 

 
Je moet de tweede straat rechts inlopen en aan het einde van deze weg (die ‘dwars’ ligt) moet 
je naar links. 
 
Loop de berg omhoog totdat je op de hoek komt waar links van je een schoonheidssalon ligt. 
Ga naar links en loop de berg omlaag. 
 

Vraag 5: 
C.V. De Nachuule is een vereniging voor jong en oud. Ons oudste lid is zelf ook prins geweest. 
In welk jaar was hij prins? 

 
Blijf doorlopen totdat je de straat rechts kunt inlopen die je hieronder op de foto ziet. 
 

 



Loop deze straat door totdat je op een kruising aankomt met de straat waar Basisschool de 
Bolster aan ligt. Ga hier naar links. 
 

Vraag 6: 
Je zult onderweg al wat versieringen gezien hebben op straat en in de ramen. Alles is vrolijk 
gekleurd voor Carnaval. Welke kleuren hebben de steken van de Raad van Elf van C.V. de 
Nachuule. 

 
Loop door totdat je aan een kruising aankomt waar rechts een straat ligt die vernieuwd is in 
2011 (zie foto hieronder). Ga hier naar links, de straat in met een frituur en fietsenhandel. 
 

 
 
Wandel verder totdat je op een kruising aankomt waar rechts een straat ligt die de naam heeft 
van een Poolse componist en links een straat ligt met de naam van een vogel. We volgen de 
muziek en gaan de straat van de componist in. 
 

Vraag 7: 
We zijn hier in de buurt van de sporthal Gitek. Hier sluiten de Nachuule ieder jaar het 
carnavalsseizoen. Sinds een aantal jaren is dit ook de startplaats van de kinderoptocht. In welk 
jaar was de eerste kinderoptocht van C.V. de Nachuule? 

 
Ga de eerste straat naar rechts. Dit is de straat met de naam van een bekende moeder. 
 

Vraag 8: 
Zoals eerder gezegd is C.V. de Nachuule een vereniging voor jong en oud. De jeugd in de 
vereniging bestaat onder andere uit jeugdraad, tienerraad en tanzmarietjes. Hoeveel 
jeugdleden had C.V. de Nachuule vorig jaar? 

 
Blijf doorlopen tot aan de tweede kruising en ga hier naar rechts. Je loopt nu richting de 
Boerenbond. 
 
 
 



Vraag 9:  
Vanaf vorig jaar kun je jaarlijks Vrundj van de Nachuule worden. Je steunt hiermee de Nuther 
carnaval en krijgt een Vrundj van de Nachuule seizoensmedaille. Ook dit jaar kun je nog Vrundj 
van de Nachuule worden. Hoeveel Vrunj van de Nachuule waren er vorig jaar? 

 
Ga bij de Boerenbond naar links en direct naar rechts. Loop de straat in tegenover ZekerHeuts 
(voorheen Heuts Assurantiën). 
 

Vraag 10: 
Hier ligt het Trefcentrum waar de carnavalsoptocht van Nuth ieder jaar eindigt. De 
prinsenparen gaan dan gezamenlijk naar binnen om met alle carnavalisten te vieren en te 
wachten op de uitslag van de optocht. De mooiste deelnemer van de optocht krijgt een 
bijzondere prijs. Hoe heet deze prijs? 

 
Loop nu door naar de grote weg (Stationsstraat) en ga naar het eindpunt, het Nachuule 
museum. 
 

Vraag 11: 
Wat zou carnaval zijn zonder medailles. Hoeveel medailles zijn er te zien in het Nachuule 
museum? 

 
 
Dit is het einde van de speurtocht. Je had het misschien al in de gaten, je hebt de route van 
de carnavalsoptocht gelopen. Voor sommige mensen is dit dus de eerste keer dat ze optocht 
gelopen hebben en voor anderen was het een bekende route. Volgend jaar hopen we dat 
iedereen deze route nog een keer loopt, samen met de Nachuule en alle andere carnavalisten.  
 
De antwoorden op de vragen zijn ook te downloaden op de website van de Nachuule 
(nachuule.nl). 
 
We zouden het leuk vinden als je een selfie maakt voor het Nachuule museum en deze deelt 
op social media. Vergeet C.V. de Nachuule dan niet te taggen (@nachuule op Facebook, 
@cv_de_nachuule op Instagram). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alaaf en tot volgend jaar! 
 


