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Legenda

Hoi allemaal

Wat leuk dat je wilt gaan spelen  
in Diemen! Op deze kaart 
breng ik per wijk een 
aantal speelplekken onder 
de aandacht met leuke 
opdrachten en kennisvragen. 

Om kans te maken op 
een leuk prijsje hoef 
je dit jaar niet alle 
speelplekken in Diemen 
langs. Per wijk kun je namelijk 
al een oplossing inleveren.
 
Je krijgt iets leuks thuisgestuurd 
als je de eerste bent met de juiste 
antwoorden op de kennisvragen en 
van de letters op de paaltjes het 
woord hebt kunnen maken. Lever 
de speurtocht in op het 
gemeentehuis en vergeet 
niet op de voorkant 
alle gegevens van jezelf 
duidelijk in te vullen. Doe je 
alle drie de speurtochten dan maak 
je kans op een hoofdprijs!

Het leukste is het natuurlijk om samen met 
andere kinderen en/of met familie eropuit 
te gaan. Mocht je alleen willen gaan, 
vraag dan altijd eerst even toestemming 
aan je ouders of verzorgers.

Veel plezier met je speelspeurtocht  
door Diemen!
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