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“Wij vonden het heel leuk om dit 
boekje te maken. We hebben heel 
veel dingen geleerd over Diemen. 
We wensen iedereen heel veel 
plezier met het lezen!”

— de Plusklas van de 
Noorderbreedte

“Wat een leuk idee om dit boekje te 
maken! Fijn dat de jonge schrijvers zo 
trots zijn op ons dorp. Dat ben ik ook. 
En dankzij alle weetjes die ze over 
Diemen hebben gevonden kunnen 
alle kinderen lezen op wat voor een 
bijzondere plek we wonen.”

— Burgemeester Erik Boog

Wanneer is Diemo
uit zijn ei gekropen?*

*oplossing op de volgende pagina

welkom bij de Diemo kidsclub! word jij mijn nieuwe vriendje?
De Diemo Kidsclub is er gratis voor alle kinderen uit Diemen. Als lid mag je toffe spelletjes spelen 
op de website. Daar vind je ook verhalen, leuke knutselopdrachten en bakrecepten. Natuurlijk ben 
jij als eerste op de hoogte als deze gezellige eend zijn snavel ergens in Diemen laat zien. 
Tot snel bij de leukste club van Diemen!  Word nu lid via www.daaromdiemen.nl/diemo
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Hoi!

Dit is een gids over de gemeente 
Diemen voor alle kinderen. Hij is 
bedacht door de Plusgroep van 
bredeschool de Noorderbreedte. 
In deze gids ontdek je allemaal 
handige weetjes over Diemen.
Natuurlijk zitten er ook spelletjes 
en een coole woordzoeker in 
over Diemen.

Veel leesplezier!
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Rode TouwenSpeeltuin

Diemerbos

W E E SPERTREKVAART

Ik woon in:

Bij mij thuis wonen: personen

Ik heb wel / geen huisdieren

Zo ja, welk dier en wat is zijn naam:

wijken van
diemenWaar woon jij?

Plak of teken je huisje

op de kaart

In dit huis ga ik later wonen:

(teken hier je droomhuis)
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Dit vind ik de leukste speelplekken:

1
2
3

Dit doe ik het liefst in de speeltuin:

1
2
3

Deze vrienden neem ik mee naar de speeltuin:

1
2
3

Vroeger stonden de Diemense 
boeren bekend om hun melk.
Dat brachten ze elke dag vers 

naar Amsterdam.

Geschiedenis
van Diemen

Tussen de jaren

1100 en 1150
werd de eerste Mariakerk

gebouwd. 

Vroeger was een
ridder de baas in Diemen.

Zijn naam was

Gijsbrecht
van 

Amstel
Het centrum van Diemen was vroeger op een andere plek
dan nu, in Diemen Noord. 

Naast het erf van boerderij 
Jacht- en Vislust aan de 
Overdiemerweg vind je een 
eeuwenoude sloot.

In het jaar 1226 werd 
Diemen voor het eerst 

genoemd in een oorkonde, 
maar 200 jaar daarvoor 

woonden er ook al mensen.

Tussen 1640 en 1650 bezocht kunstschilder 

Rembrandt van Rijn
Diemen en maakte hij daar vele tekeningen.

(op deze tekening van Rembrandt zie je de boerderij waarin nu het Gezondheidcentrum Diemen Noord zit)

Diemen is vernoemd naar 
de rivier de Diem. Zo komt 
ons dorp aan haar naam.

Feit of fabel? Diemen is ouder dan Amsterdam.

(antwoord: feit!)

meuh

van toen er 
nog geen 

internet was!

nooit meer 
naar huis!
Met zoveel leuke plekken om buiten te spelen, wil je het liefst helemaal niet 
meer naar binnen! Ken jij alle speelplekken en wandelgebieden al?
En waar speel jij het liefst? Vul in!

Waarom rijden
er nooit 

boten door de 
Weespertrekvaart?*

*oplossing op  de volgende blz



8 9Ooit stond er een molen in de Diemerpolder.
Wanneer werd die gebouwd?

Ⓐ 1641     Ⓑ 1941     Ⓒ 1961

Hoe heet de ezel van de kinderboerderij?

Ⓐ Bassie     Ⓑ Adriaan     Ⓒ Pikachu
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“De speeltuinen 
bij Rietgors zijn 
mijn favoriet, daar 
is een wip waar je 
met z’n vieren op 
kan!” — Sara

natuurlijk
buitenspelen

Vogels spotten
Scoor de vogelroute bij House of Bird 
en spot alle vogels in het bos. Na afloop 
kun je een vogeldiploma halen. 
Start en eindpunt: House of Bird.
Rugzakje met verrekijker, plattegrond 
en wat lekkers kost € 5,00.

Diemen Zuid: Akkerland
Wie durft helemaal omhoog te lopen tegen die omgevallen 
boom? Wie wordt het natst van de waterbaan?
Wie springt van kei naar kei zonder ervanaf te glijden?
Op deze mooie natuurspeelplek liggen de uitdagingen voor 
het oprapen. Knettergroen en zelfs de voetbaldoeltjes hebben 
houten palen. Je zou bijna vergeten dat je superdicht bij huis 
bent in deze natuurspeeltuin!

Diemen Noord: Recreatiegebied de Omloop
Deze natuurspeeltuin heeft heel veel gras om op te spelen.

Over smalle bruggetjes en boomstammen glibber je van 

eilandje naar eilandje. Je kunt schommelen, klimmen, met een 

pontje over het water en natuurlijk van de kabelbaan. Chillen 

kan er ook, in de boomhut of tel letterlijk schaapjes tijdens een 

wandeling door het gebied. Schatzoeken
Wist je dat er in Diemen echte schatten 
verstopt zitten? Je vindt ze met de app 
Geocaching. Hiermee zie je de locatie 
van de schat en kun je er zelf naar op 
zoek. Superleuk om eens met je ouders of 
buurkinderen te doen! Download hiervoor
de Geocaching app op je mobiele telefoon.

Diemen Centrum: Rode Kruislaan
Tussen het spoor en de grote flats van de Rode Kruislaan is een 
paadje te vinden waar veel mensen lekker met de hond lopen. 
Maar loop je het pad helemaal uit, dan kijk je je ogen pas echt 
uit. WAT IS HET HIER VET! Groen, water, heuvels, grote keien 
om lekker op te springen... Hier ben je zo de hele middag bezig. 
Midden in de natuur, midden in Diemen.



10 11avontuurlijk
buitenspelen

Diemen Centrum: Van Markenplantsoen
Wat doe je als je ouders boodschappen doen? Naar het Van 
Markenplantsoen natuurlijk! Daar kun je voetballen, skaten, 
schommelen, een heel parcours doen, de zandbak omploegen 
en eindeloos de bult op en af rennen.  

“Het Van Markenplantsoen 
is mijn favoriete plek, maar je 
verliest er wel snel je adem! ”
— Rayaan

Diemen Noord: De Noorderbreedte
Naast de grootste basisschool van Diemen ligt een supergroot 
speelplein waar iedereen van kan meegenieten. Klim in de 
speeltoestellen, of beklim de extra hoge treden van de school 
zelf. Ben je sportief? Dan word je hier helemaal gelukkig, want 
je kunt er naast basketballen, voetballen, volleyballen en keihard 
rennen ook nog skateboarden. Nou, waar wacht je nog op?!

wist je dat..................................
…het hek om het voetbalveld in de Schoolstraat 
ervoor zorgt dat het geluid minder hard klinkt als je 
er een bal tegenaan schopt?

wist je dat..................................
…de blauwe olifant in het Nelson Mandelapark 
al meer dan 60 jaar oud is? Het is zelfs een 
monument! Vroeger stond-ie op het Van 
Markenplantsoen.

Diemen Zuid: De Rode Touwen
Deze speelplek is in 2020 helemaal opgeknapt 

en er is voor alle leeftijden wel iets te doen. 

Je kunt er (natuurlijk!) in de rode touwen 

klimmen, maar jouw jongere broertje, zusje of 

buurkinderen kunnen er ook los. Om te stuiteren 

op mini-trampolines bijvoorbeeld terwijl jij 

een poging doet de klimwand op te klauteren. 

Enne… da’s nog best lastig!

Met de speelroute
van Diemo ontdek je
alle speeltuinen van 

Diemen!

Scan de QR-code en download de route!
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In Diemen tellen kinderen evenveel mee als grote mensen. Daarom wordt
er elk schooljaar een nieuwe kinderburgermeester gekozen. Wat is een 
kinderburgermeester? En hoe word je het? De oud-kinderburgermeesters 
vertellen!

“Als kinderburgemeester ben je bij projecten 
aanwezig en op speciale momenten. Ik 
werd een keer geïnterviewd door het 
Jeugdjournaal en het meest bijzondere was 
dat ik een krans mocht leggen tijdens de 
dodenherdenking op 4 mei. Als ik nu nog wat mocht veranderen, 
wilde ik heel graag dat er een middelbare school komt en een 
speeltuin voor kinderen met een beperking!”

🡐 eva
Leeftijd: 11 jaar
Was kinderburgemeester in: 2021 / 2022

“Het eerste wat ik deed als kinderburgemeester was praten met 
andere kinderburgemeesters en stedenbouwkundigen. We gaven 
advies om rekening te houden met kinderen bij het inrichten van 
een wijk of dorp. Als kinderburgemeester wilde ik meer leren over 

politiek. En ik wilde iets doen aan pesten. Tegen andere kinderen wil ik zeggen: geloof in je mening en je 
ideeën en zorg dat er iets mee gebeurt!”

cherenety 🡒
Leeftijd: 14 jaar

Was waarnemend kinderburgemeester in:
2020 / 2021

de baas 🡐 emilie
Leeftijd: 14 jaar
Was kinderburgemeester in: 2019 / 2020

nilaya 🡒
Leeftijd: 14 jaar

Was de eerste 
kinderburgemeester in:

2017 / 2019

🡐 mirthe
Leeftijd: 18 jaar
Was kinderburgemeester in:
2015 / 2016

“Op jonge leeftijd had ik al veel interesse in de politiek. In de krant 
zag ik dat ze op zoek waren naar een nieuwe kinderburgemeester. 
Ik dacht meteen: perfect! Als kinderburgemeester is het belangrijk 
om je mening te geven en een luisterend oor te zijn voor kinderen 
in je eigen dorp. Het leukst vond ik om enthousiaste mensen te 
ontmoeten die passie hadden voor wat ze deden.” 

“Ik was op mijn negende de 
jongste kinderburgemeester 
van Diemen, en ben dat bijna 
twee jaar geweest. Ik wilde 
graag dingen veranderen 
voor de kinderen in Diemen. 
Bijvoorbeeld onze veiligheid, 
door te hard rijdende auto’s 
aan te pakken, of het pesten op 
scholen. Het leukste wat ik heb 
gedaan als kinderburgemeester? 
De inzamelactie voor Serious 
Request waarvoor ik samen met 
de burgemeester oliebollen 

“Kinderen vinden andere dingen 
belangrijk dan grote mensen, 
daarom vind ik het belangrijk 
dat er in Diemen een kinderburgemeester is. 
Toen ik het was heb ik superveel leuke dingen 
meegemaakt. Ik mocht Sinterklaas verwelkomen, 
ging op bezoek bij de burgemeester, de 

brandweerkazerne en de
politie en ik hield een toespraak 
voor de gemeenteraad.

Ik wilde opkomen voor de kinderen in Diemen en 
ik heb tijdens mijn kinderburgemeestertijd met 
heel veel mensen gepraat, jong en oud. Dat vond ik 
belangrijk!”

verkocht. Na mijn tijd als 
kinderburgemeester werd ik 
kinderminister van Democratie, 
en gaf ik tips en praktische 
adviezen aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken.”  

⟶
⟶
⟶

↳

↳

⟵⟵⟵

⟶
⟶
⟶

⟶⟶⟶⟶⟶⟶

⟶
⟶
⟶
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Hiermee wil ik andere kinderen
in Diemen helpen:

Nu jij! Wat zou jij veranderen als je de baas van Diemen was?
Schrijf of teken het hier.

Hoe word je kinderburgemeester?
Elk jaar wordt er rond mei gestart met de 
oproep voor een nieuwe kinderburgemeester. 
Je vindt die oproep terug in het 
DiemerNieuws. In de gaten houden dus!
Wil jij solliciteren? Dan stuur je een mail 
naar bestuurssecretariaat@diemen.nl en 
vraag je een sollicitatieformulier aan. Vul 
dat zo goed mogelijk in en stuur het weer 
terug. Als jij uitgekozen wordt, mag je aan de 
kinderraad vertellen waarom jij de nieuwe 
kinderburgemeester moet worden.
Kiezen ze jou? Tadááá: dan ben jij de nieuwe 
kinderburgemeester voor een schooljaar!

Dit wil ik graag in Diemen:

Dit wil ik juist niet in Diemen:

Diemen heeft ook een kinderraad
In de kinderraad zitten 14 kinderen die samen 
nadenken over belangrijke dingen voor kinderen 
zoals groen en natuur, discriminatie, openbare 
ruimte, veiligheid, sociale media, pesten en 
duurzaamheid. Wil je hieraan meedoen? Laat dat 
dan vooral aan je juf of meester weten!

2 in 1
Maandenlang stonden er grote hijskranen achter 
Theater de Omval. Wat doen die daar toch? Nou, 
een supermooie nieuwe bibliotheek voor jou 
bouwen! Aan het theater is dit jaar een heel stuk 
gebouwd waarin én al je lievelingsboeken komen 
te staan én je toffe films of theaterstukken kunt 
bekijken. Na de zomervakantie van 2022 wordt het 
nieuwe gebouw geopend.

Waar in Diemen vind je 
elfjes, paddenstoelen en 

libellen?*

*oplossing op de volgende pagina

Teodora zit in de kinderraad:
“We praten over over hoe we kinderen in 
Diemen kunnen helpen. Je leert er heel veel 
nieuwe mensen kennen en tijdens het praten 
vliegt de tijd voorbij, het is heel leuk!”

doen in diemen
Vervelen hoeft nooit in Diemen, er is hier van alles te doen!

films kijken
Wist je dat er in Theater de Omval ook leuke 
films voor kinderen draaien? En je ziet er 
theatervoorstellingen die speciaal voor kinderen 
zijn gemaakt. Het is soms even speuren, want veel 
theatershows zijn voor kleinere kinderen, maar af 
en toe zit er echt iets bij voor jou.
theaterdeomval.nl

festivals
Elk jaar worden er superleuke evementen 
gehouden in Diemen. Mis deze niet:

Diemo's verjaardagsfeest
Oranjefeest/Kleedjesmarkt

Loswalfestival
facebook.com/loswalfestival

Wereldfestival
wereldfestivaldiemen.nl

Diemer Festijn (en de kermis!)
diemer-festijn.nl

Sinterklaasintocht

Winterspelen

april

mei

juli

september

november

december
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doe mee!
Welzijn Diemen is er voor iedereen in Diemen! Dus ook voor jou. 

winterspelen
In de kerstvakantie kun je meedoen met de 
Winterspelen op het Diemerplein. Er zijn winterse 
spelletjes en activiteiten zoals sneeuwballen 
gooien, schaatsen, springen op een gigantisch 
springkussen of een estafette. Ieder jaar is er een 
ander programma. 

huttenbouwen
Tijdens deze driedaagse activiteit in augustus 
bouw je in het Banjerbossie van het Diemerbos je 
eigen hut. Hoe? Met een team van ongeveer vijf 
kinderen, een begeleider, takken, touw en wat 
basisgereedschap. 3, 2, 1… bouwen maar!

nationale 
buitenspeeldag
Buitenspelen is altijd leuk! Maar tijdens de 
Nationale Buitenspeeldag in juni wil geen haar 
op jouw hoofd binnen blijven. Welzijn Diemen 
organiseert spelletjes en wedstrijdjes voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar.

sport & spel
Elke woensdagmiddag zijn de buurtsportcoaches 
van 14.30 tot 16.00 uur te vinden op de grote 
speelplekken. Behalve in de wintermaanden. Dan 
houden ze hun Sport & Spel-activiteiten in Sporthal 
Diemen. Op Facebook zie je waar ze te vinden zijn.
facebook.com/stichtingwelzijndiemen

kinderzomerspelen

Ga je niet op vakantie? Kom naar de 
KinderZomerSpelen. Hier kun je meedoen 
aan allerlei sportieve en creatieve activiteiten. 
Wat dacht je van een zeskamp of Cluedo of 
zwemmen? Of lekker griezelen in het spookhuis? 
De KinderZomerSpelen worden in de eerste drie 
weken van de zomervakantie gehouden in  het 
Sportcentrum F.B. Duran. Dagelijks van 10.00 – 
15.30 uur worden er in de sportzaal, zwembad en 
buiten allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Aan de KinderZomerSpelen kunnen alle 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar meedoen. 
kinderzomerspelen.nl

talentenfabriek
De creatieve workshops van de Avonturenclub 
zijn niet alleen heel leerzaam maar ook nog eens 
heel leuk! Zo ontdek je tijdens de kookworkshops 
dat jij gewoon (écht!) kunt koken. En wist je dat er 
ook een scholenprogramma is waarmee je films 
leert maken? Vraag dus ook of jouw juf of meester 
eens een kijkje wil nemen op de website van de 
Talentenfabriek.
talenten-fabriek.nl

block RXL
De activiteiten van Block RXL worden bedacht door 
kinderen uit Diemen. Sylvia en Tim laten die ideeën 
vervolgens tot leven komen vanuit De Verbinding 
in Diemen Centrum en Beukenhorst in Diemen 
Zuid. Sta je zomaar ineens sushi & mocktails te 
maken of speel je een vet FIFA-toernooi. De meeste 
activiteiten zijn 14+ maar een aantal zijn voor 
kinderen vanaf 10 jaar.

Aangenaam: dit zijn de buurtsportcoaches van Welzijn Diemen. Ze komen vaak langs bij de De Rode Touwen in Diemen Zuid, het Cruyff Court in Diemen Noord en het Van Markenplantsoen in Diemen Centrum om leuke dingen voor kinderen te organiseren. Een voetbaltoernooitje, spelletjes, of ander leuks. Iedereen tussen de vier en de twaalf jaar mag meedoen!

Kijk voor meer informatie op welzijndiemen.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons op Insta:
@talentenfabriekdiemen
@buurtsportcoaches_diemen
@blockrxl
Of kijk op Youtube:
Talentenfabriek Diemen
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2 — Welke dieren wonen niet in Diemen?

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ringslangen
Vossen
Wolven

Ben jij een echte Diemen-kenner? Quiz ‘t!

1 — Wat is waar?

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Alle inwoners van Diemen passen tegelijk in de 
Johan Cruyff Arena.
Diemen heeft ruim 50.000 inwoners.
Alle Diemenaren en Diemenezen hebben gratis 
toegang tot de Johan Cruyff Arena.

3 — Welke maat zou dit kunstwerk Rustpunt XXL 
hebben als hij schoenen aan moest?

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Maat 43
Maat 243
Maat 423

5 — Hoe heet de lama die geschilderd is onder het 
spoorviaduct op de Muiderstraatweg?

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Larry de Lama
Barry de Lama
Harry de Lama

4 — Kun je altijd alle vogels vinden van de birdroute 
in het Diemerbos?

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ja, dat kan.
Dat kan alleen als ze toevallig allemaal tegelijk 
in het bos zijn.
Dat kan nooit, want er zitten vogels bij die er 
alleen in de winter zijn en er zijn vogels die er 
alleen in de zomer zijn.

abc—quiz

6 — Naar wie zijn de straten in Holland Park 
vernoemd?

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Naar Nobelprijswinnaars
Naar bekende Diemenaren
Naar kunstenaars en architecten

7 — Waarom is Diemen een regenbooggemeente?

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Omdat dit het einde van de regenboog is. In 
het gemeentehuis staat de pot met goud.
Om te laten zien dat iedereen hier welkom is, 
ongeacht je afkomst, seksuele voorkeur
of gender.
Als verwijzing naar de achternaam van 
burgemeester Boog. 
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De goede antwoorden staan op pagina 38
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“Op de muziekschool in Diemen 
kun je allerlei verschillende 
instrumenten bespelen, zoals 
gitaar, piano, blokfluit, zingen en 
nog veel meer. Elk jaar zijn er twee 
concerten. Een tip: wel goed blijven 
oefenen!”
— Raja
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ennn... actie!
Van een potje voetbal tot kickboksen en van paardrijden tot muziekles, in 
Diemen is er voor iedereen wel een passende sport of activiteit.
Ontdek waar je kunt sporten, welke sport bij jou past en welke tips de 
plusklas voor je heeft.

sporten in het
Panna knockout

Onder andere op panna-
veldjes bij speelplek De 

Rode Touwen, SV Diemen, 
en bij Argusvlinder.

Stuntskaten/steppen
Op de skatebaan bij speelplek  

De Noorderbreedte.

(Kick)boksen
Bij de bokszak in het Van 

Markenplantsoen.

Beweegroute 
Scan de QR-codes op de 
route rondom sportpark 

de Diemen en ontdek 
oefeningen.

Klimmuur
Bij speelplek De
Rode Touwen.

“Ik zit bij SV 
Diemen. Daar speel 
ik elke week een 
wedstrijd en ik scoor 
elke wedstrijd wel 
een goal. Het is er 
heel leuk!”
— Ali

Waar kun je in 
Diemen klimmen

als een aap?*

*oplossing op de volgende pagina
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NEE

Ik doe ’m zachter

de grote 
sportquiz

Speel je graag buiten?
(ook als het regent?)

NEE JA

Het is leuker om in 
een team te spelen 

dan alleen.

Vind je het fijn om 
samen te werken 

met anderen?

Pff, echt niet!

Klopt!

De muziek gaat aan, 
wat doe jij?

Ⓔ

Wat is je favoriete 
plek in huis? 

Dansen!
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Wat vind je van 
verkleden?

ⒼⒻ
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Mijn bed

Ben je een aanvaller
of een verdediger?

ⒶHeb jij jongens en 
meisjesvrienden?

JA NEE

ⒹⒸ

JA

ⒾⒽ Ⓙ
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Wat neem jij altijd 
mee naar buiten?

Wat doe je
daarmee?

Een rugzak vol handige dingen

Een bal

Ⓛ

Ben je een
dierenvriend?

Dieren 
luisteren 

beter dan 
mensen. 

Stuiteren

100%

Ⓟ

K
lo

p
t

Neuh
Ben je een 
koukleum?

Slaan

Ⓞ

JA

Ⓠ

N
ie

t altijd

Welke sport past het beste 
bij jou? Onthoud de letter 
waar je uitkomt, en kijk dan 
op de volgende pagina!

START

Ja, maar daar 
trek ik mij niks 

van aan
Ⓝ Gooien
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Schoppen

Ⓚ

Ⓜ

NEE

Ⓡ

kwek?



24 25Ⓐ tafeltennis
Aan tafel! Niet de eettafel deze keer, maar de 
tafeltennistafel! Het fijne van tafeltennis is dat je 
gelijk mee kunt doen, zelfs al heb je het alleen eens 
op de camping geprobeerd. Extra leuk: de sport is 
echt voor jong en oud. Dus wie van jouw familie 
neem jij mee?

Tafeltennisvereniging Diemen
Vanaf 7 jaar
Op donderdagavond van 19.00-20.00 uur
Weth. Duran Sportcentrum
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE  Diemen
Tel. 020 6901551
www.ttvdiemen.nl

Ⓑ zwemmen
Je zwemdiploma's had je vast heel snel gehaald, 
en schoolzwemmen is je favoriet. Maar wist je dat 
je ook gewoon bij een zwemvereniging kunt? Daar 
kun je zwemmen tot de rimpels in je vingers staan!

Zwemvereniging De Meeuwen
Ouderkerkerlaan 10,
1112 BE Diemen
www.demeeuwen.nl

Ⓒ korfbal
Jij bent dol op gezelligheid en je kunt ook nog eens 
aardig mikken. Geen wonder dat je bij korfbal bent 
uitgekomen. Wist je dat korfbal de enige sport is 
waarbij jongens en meiden samen spelen? Samen 
staan jullie sterk!

DKV Victoria
Sportlaan 13a
1111 PX Diemen
www.dkvvictoria.nl

Ⓓ volleybal
Springen, vallen, opstaan en weer doorgaan en 
ondertussen ook nog de bal over het net krijgen. 
Da’s volleybal. Master jij al die dingen? Waar wacht 
je nog op? Je hebt je perfecte sport gevonden! 
Enne… je krijgt er ook nog eens een gezellig team 
aan vrienden bij ook!

Smashing ‘72
Prins Bernhardlaan 2,
1111 ET Diemen
www.smashing72.nl

Ⓔ muziek en zang
Alles wordt mooier van muziek, toch? Geen wonder 
dat je er zo dol op bent. Het lijkt je geweldig om 
zelf ook een instrument te spelen of je stem nog 
beter te maken. Kan hoor, op de muziekschool!

Muziekschool Diemen
Ouddiemerlaan 104
1111 HL Diemen
Tel. 06 45222678
info@muziekschooldiemen.nl
www.muziekschooldiemen.nl

Ⓕ musical
Als muziek, zang én een mooi verhaal samenkomen 
ben je helemaal in je element.

Telekids musicalschool
Ouddiemerlaan 104
1111 HL, Diemen
Les op vrijdag
www.telekidsmusicalschool.nl

Stars2go
Noorderbreedte
Vogelweg 4
1111 WD Diemen
www.stars2go.nl

Ⓖ dans
Al dansend ga jij het leven door. Wist je dat er heel 
wat verschillende dansscholen in Diemen zitten? 
Klassiek ballet, streetdance, jazzdance, tapdance… 
je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt erop 
swingen! Zwier vooral eens langs en ontdek wat je 
het allerleukst vindt.

Ballet:
Balletschool Studio Gemma
Schoolstraat 61
1111 BP Diemen
Tel. 020 6956571

Dans:
On Point Dancelab
De Noorderbreedte
Kwikstaart 1
1113 HN Diemen
 
Moving Harmony
Schoolstraat 61
1111 BP Diemen
Tel: 06 29048892
www.movingharmoniy.nl
 
Global Dance Centre
Dalsteindreef 24
1112 XJ Diemen
Tel. 020 3650643
www.globaldancecentre.nl
 
Dansdansdans
Ouddiemerlaan 106 (Sint Petrusschool)
1111 HL Diemen
www.dansdansdans.com

Ⓗ kickboksen
Misschien denk jij bij kickboksen gelijk aan meppen, 
maar conditietraining is ook heel belangrijk voor 
deze sport. Eerst ga je dus lekker rennen, springen 
en oefeningen doen en dan is het tijd om je 
handschoenen erbij te pakken. Laat die bokszak 
maar eens zien wat je kunt!

Fittclub Diemen
Visseringweg 21 
1112 AS Diemen
www.fittclubdiemen.nl
Tel. 06 54261154

Ⓘ judo of kung fu
Hou jij wel van een potje stoeien, maar wil je het 
iets serieuzer aanpakken? Dan is judo of kung 
fu vast en zeker wat voor jou. Je leert stoten, 
koprollen en goed verdedigen. Zo sta je heel snel 
sterker in je schoenen. Terwijl je lekker sport!

Jing Wu Kids
Schoolstraat 61
Diemen
06 44 487 270
kidskungfuamsterdam@gmail.com

Judovereniging Fritz
Bovenzaal Gymnastiekgebouw Schoolstraat
Schoolstraat 61
1111 BP Diemen
Tel. 06 51651192
www.judofritz.nl

Ⓙ gymnastiek
Jij bent een fitte vriend of vriendin, maar je vindt 
gestoei en getrek maar niks. Veel liever zwier, zwaai 
en slinger je over de matten, de kast of in de ringen. 
Da’s precies wat je kunt doen bij gymnastiek. Enne, 
daar word je beresterk van!

DGV Diemer Gymnastiek Vereniging
Schoolstraat 61
1111 BP Diemen
www.dgv-turnen.nl

Ⓚ hockey
Stick? Check! Bitje? Check! Toffe club? 
Dubbelcheck! HC Diemen is sinds vier jaar dé club 
voor hockeyfans uit ons dorp. Je kunt er terecht 
vanaf de jongste jeugd tot de senioren. Sinds 
2021 hebben ze twee nieuwe velden en een eigen 
clubhuis, zodat ook jij bij de club kunt! 

HC Diemen
Sportpark De Diemen
Sportlaan 9,
1111 PX Diemen
info@hcdiemen.nl



26 27Ⓛ scouting
Buitenspelen als een pro, op avontuur in de 
natuur en een paar keer per jaar zonder ouders op 
vakantie! Bij scouting voel je je vrijer dan vrij en 
ontmoet je een hele club nieuwe vrienden. Vet!

Scouting Diemen
Emmastraat 12A
1111 EW Diemen
Tel. 020 6902711
www.scoutingdiemen.nl

Ⓜ voetbal
In het blauw-wit van SV Diemen voel jij je helemaal 
thuis! Je traint twee keer per week met je team en 
speelt ook wedstrijden. Word jij de nieuwe spits 
of sta je ’t liefst in het doel? Wat het ook wordt: 
voetballen zul je!

SV Diemen
Sportlaan 13
1111PX Diemen
Tel. 020 6992048
www.svdiemen.nl

Ⓝ handbal
Springen, duiken en gooien, dat zijn jouw 
specialiteiten. Voor deze stoere sport moet je stevig 
in je schoenen staan, maar dat doe jij wel. Gááán!

V Zeeburg
Prins Bernhardlaan 6
1111 ET Diemen
Tel. 020 6905084
www.svzeeburg.nl 

Ⓞ basketbal
Dit is het moment waarop jouw lengte supergoed 
uit komt! En ben je iets minder lang, dan kun jij 
dankzij de Bluestars in elk geval extra goed mikken. 
Jij wordt een basketbalster, wedden?

Bluestars
Prins Bernhardlaan 2A
1111 ET Diemen
www.Bluestars.nl

Ⓟ paardrijden
Heb je het idee dat dieren soms beter naar je 
luisteren dan sommige klasgenoten? Goed nieuws: 
bij Manege de Eenhoorn staan paarden Elsa, Levi 
en hun vrienden al op je te wachten. Klaar voor een 
rondje met jou op hun rug!

Manege de Eenhoorn
Landlust 3
1111 HP Diemen
Tel. 020 695 3161
www.manegedeeenhoorn.com

Ⓠ tennis
In het voorjaar en het najaar sta jij op de baan te 
shinen. Racket in de hand, smile op je gezicht en 
meppen maar! Zo word je langzaam maar zeker 
steeds een beetje beter in tennis. 

ATVD Tennisvereniging Diemen
Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen
Tel. 020 206992650
www.atvd.nl

TVDZ
Sportpark De Diemen
Sportlaan 7
1111 PX Diemen
Tel. 020 6001857
www.tvdz.nl

Ⓡ schaatsen
Oké, je moet er de brug even voor over, maar dan 
heb je ook wat. Wat? De Diemer IJsclub natuurlijk! 
Op de wereldberoemde Jaap Edenbaan glij jij als 
een bijna pro over het ijs. En vriest het dat het 
kraakt? Dan schaatst de Diemer IJsclub op het stuk 
opgespoten land naast de Sniep aan de Sportlaan. 
Echt in de natuur dus!

Diemer IJsclub
Jaap Edenbaan
Radioweg 64 
1098 NJ Amsterdam
www.diemerijsclub.nl
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een wapen
met eendjes
In de middeleeuwen hesen belangrijke ridders zich in zware harnassen. Met 
zo’n zwaar pak aan, kon niemand meer zien wie je was of voor wie je vocht. 
De oplossing? Een wapen. Een soort logo dat liet zien uit welke plaats je 
kwam, of bij welke familie je hoorde.

1817: In dit jaar kreeg Diemen voor het eerst 
een gemeentewapen. Het had toen al 3 eendjes. 1978: Na meer dan 160 jaar was het tijd voor 

vernieuwing. Het wapen van Diemen kreeg een 
kroon en zoals je ziet zijn de eendjes niet meer in 
hun eigen kleur, maar zwart met een rode snavel.

2009: Omdat de vlag van Diemen vroeger 
veel leek op de vlag van Muiden en Weesp wilde 
Diemen een andere vlag. Op 6 februari 2009 was 
het zover: de nieuwe vlag van Diemen werd er één 
met drie eendjes.

2022: Hoe zou jouw vlag eruit zien?
Maak een vlag voor je eigen wijk.

27



28 29school
=leuk!
Op elke school is wel iets wat heel 
leuk is, en iets wat misschien nog 
wat kan verbeteren. Deze kinderen 
vertellen over hun eigen school.

sint-petrusschool
Hoi, wie zijn jullie?
Wij zijn Isa en Sigrid en wij zitten op de  
Sint-Petrusschool.
Vertel eens wat over de Sint-Petrusschool?
Op onze school zitten allemaal verschillende 
kinderen. We hebben een leuke juf en meester 
van wie we veel leuke dingen mogen doen. Zoals 
buitenspelen, knutselen, activiteiten en we mogen 
ook vaak wat voor onszelf doen.
Hebben jullie een leuke klas?
Ja, de kinderen zijn heel aardig en behulpzaam.
Wat zou je wel willen veranderen aan je school?
We vinden dat ’t wel te lang duurt. De school is pas 
om halfvier uit.
Wat vind je bijzonder aan je school?
Dat-ie zo klein is. En de verjaardagen zijn ook leuk!

Ouddiemerlaan 106
1111 HL Diemen
Tel. 020 6981832
www.sint-petrusschool.nl

de octopus
Hoi, wie ben jij?
Ik ben Ward en ik zit op De Octopus.
Wat is er bijzonder aan jouw school?
We zwemmen elke week en we hebben ook 
Octopus Got Talent, dan ga je optreden en dansen. 
En we hebben op het schoolplein een leuk klimrek 
met een parcours.
Wat is je favoriete schoolvak?
Geschiedenis. Daar leer je wat er vroeger gebeurde, 
bijvoorbeeld hoe de dino's zijn uitgestorven.
Wat zou je aan je school willen veranderen?
Eigenlijk niks, er hoeft niks weg. Alles is leuk!
Wat zou je absoluut niet willen veranderen?
Gym! Vanaf groep 3 gym je in een supergrote 
gymzaal om de hoek. 10 tellen in de rimboe is m'n 
lievelingsspel.
Wil je verder nog wat zeggen?
Dat ik mijn klas, school en juf echt leuk vindt!

Schoolpad 6
1111 CS Diemen
Tel. 020 6904133
www.obs-de-octopus.nl

het atelier
Hoi, wie ben je en op welke school zit jij?
Ik ben Zarko en ik zit op Het Atelier.
Wat is je favoriete schoolvak?
Spelling, taal en rekenen.
Kun je iets vertellen over je school?
Als we hebben geknutseld, komen andere 
kinderen van de school soms in onze klas om te 
kijken wat we hebben gemaakt. En wij mogen 
ook bij anderen kijken. Laatst maakten we een 
waterzuiveringsinstallatie van karton, papier en 
kleurtjes.
Wat zou je wel willen veranderen aan je school?
Soms is een meester heel streng en ik zou ook wel 
wat langer willen buitenspelen.
Wat vind je leuk aan je school?
Ik heb een leuke klas met veel vriendjes en 
binnenkort verhuizen we naar een nieuw gebouw. 
Dat wordt heel mooi.

In 2023 wordt het nieuwe gebouw van OBS
Het Atelier geopend in Park Valley (in de wijk 
Holland Park).

Ouderkerkerlaan 24
1112 BE Diemen
Tel. 0204166435
www.obshetatelier.nl

de noorderbreedte
Hoi, wil jij je eens voorstellen?
Ik ben Ali en ik zit op de Noorderbreedte.
Vertel eens wat over je school?
Mijn school is heel groot. Ik vind mijn klas leuk en 
naast mijn eigen klas zit ik ook in de Plusgroep met 
kinderen uit andere groepen. Daar leren we
nog meer.
Wat is je lievelingsvak op school?
Mijn lievelingsvak is rekenen.
Zou je ook iets aan je school willen veranderen?
Nee, dat niet. Het is een grote school en het leuke 
is dat we elkaar toch allemaal kennen. 
Wil je nog wat vertellen?
Ik vond het leukste moment op school dat ik met 
de burgemeester op de foto ging.

Vogelweg 4
1111 WD Diemen
Tel. 020 7605234
www.noorderbreedtediemen.nl
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30 31de ark
Hoi, wie ben jij?
Ik ben Solançe en ik zit op De Ark. 
Wat vind je leuk op school?
Ik heb een hele leuke groep met twee gezellige 
juffen.
Wat is je lievelingsvak op school?
Gym, rekenen, muziek en zwemles.
Is er iets wat je zou willen veranderen?
Nee, mijn school is heel leuk!
Wat is er bijzonder aan jouw school?
Met kerst hebben we een toneelstuk waar kinderen 
van groep 5 tot en met groep 8 aan mee mogen 
doen. En met Pasen lezen kinderen verschillende 
dingen op. En ook bijzonder: we gaan twee keer op 
kamp. Waarvan één keer naar Texel!

Schelpenhoek 170
1112 DM Diemen
Tel. 020 6994484
www.de-ark.nlde kersenboom

Hoi, wie ben jij?
Hallo ik ben Bente, ik zit op de Kersenboom. Ik 
woon al bijna 5 jaar in Diemen.
Wat vind je leuk op school?
Mijn drie lievelingsdingen op school zijn:  
1. Schoolzwemmen, 2. Krieken - zo heet onze 
plusklas, 3. Gym. En ik heb twee hele leuke juffen.
Wat is je lievelingsvak op school?
Mijn lievelingsvak is creatief.
Wat zou je willen veranderen of juist níét willen 
veranderen.
Van mij hoeft er niks aan de school veranderd 
te worden. En wat ik absoluut niet zou willen 
veranderen is de indeling van de klassen!
Wat is er bijzonder aan jouw school?
Dat onze juffen en meesters de beste zijn.

Sportlaan 2
1111 PX Diemen
Tel. 020 7531123
www.bsdekersenboom.nl

Naar de middelbare in Diemen?
De gemeente Diemen wil dolgraag dat er een middelbare school in Diemen komt. Zo hoef je, als je straks 
naar de brugklas gaat, niet naar Amsterdam of Weesp te fietsen. Of het lukt is nog niet helemaal zeker. 
Maar hopelijk zitten de eerste kinderen binnen nu en een paar jaar op de middelbare school in Diemen.

wist je dat..................................
…de schoolstraat vernoemd is naar de Sint-
Petrusschool? Bijna 100 jaar geleden (tot 1924) 
heette die straat de Bickerstraat. 

wist je dat..................................
…niet alle kinderen in Nederland zwemles krijgen 
op school? De gemeente Diemen vindt het 
belangrijk dat alle Diemense kinderen kunnen 
zwemmen, daarom heb jij schoolzwemmen.

de nieuwe kring
Hoi, hoe heet jij en op welke school zit je?
Ik heet Audra en ik op De Nieuwe Kring
Wat vind je leuk op school?
We hebben voorstellingen waar iedereen in 
meespeelt, de meester is heel lief en hoekenwerk 
vind ik ook leuk. Dan kun je knutselen of iets voor 
jezelf doen.
Wat zou je willen veranderen of juist níét willen 
veranderen.
Ik wil wel een roltrap in de school. Maar het 
schoolplein moet zo blijven. We hebben zand, een 
stuk bos en er komt een grote speelplek.
Wat is er bijzonder aan jouw school?
Het is een Jenaplan-school en de namen van de 
klassen zijn heel leuk. De klassen heten Atlantis, 
Regenboog, Melkweg en Kringloop en nog een 
paar andere.

Prinses Beatrixlaan 156 C
1111 GH Diemen
Tel.  020 6954488
www.denieuwekring.nl

Het is blauw
en het zit op het 

hek van basisschool 
de Octopus.*

*oplossing op de volgende pagina

31



32 33

leer meer
Op school leer je een heleboel, maar soms is het fijn om daarnaast nog 
wat tips, trucs of een beetje peptalk te krijgen van iemand anders dan je 
juf, meester, vader of moeder. Gelukkig zijn daar in Diemen een heleboel 
mogelijkheden voor. Kijk maar!

school’s cool
Wat: een mentor die je thuis helpt met school en 
die naar je luistert. Iemand die één keer per week 
na school bij jou langskomt en waar je mee kunt 
praten. Je mentor kan ook met je meedenken en 
samen met jou op zoek gaan naar een nieuwe 
hobby of sport. 
Waarom: omdat het heel fijn is als je al die dingen 
niet in je eentje hoeft te doen en er iemand is die je 
helpt je te ontwikkelen. 
Belangrijk om te weten: je school kan je helpen om 
je aan te melden bij School’s cool. 
Voor wie: kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar
Wat kost het? gratis
Website: schoolscoolamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020 682 7007
Mailadres: info@schoolscoolamsterdam.nl

lifescool
Wat: een coach die naar je luistert, die je kan 
helpen te focussen en waar je bij terecht kunt.
Waarom: omdat je behoefte hebt aan iemand die 
met je meedenkt en bij wie je je verhaal kwijt kunt.  
Voor wie: kinderen en jongeren van 12 tot 27 jaar
Wat kost het? gratis
Website: schoolscoolamsterdam.nl/lifescool-
diemen
Telefoonnummer: 020 682 7007
Mailadres: info@schoolscoolamsterdam.nl

bijlesbureau bijlex
Wat: bijles voor vrijwel alle vakken.
Waarom: omdat school best lastig kan zijn, en 
de studenten die bij Bijlex werken dat allemaal al 
doorstaan hebben. Zij helpen je zodat je op school 
betere cijfers haalt en je zelfverzekerder voelt.
Voor wie: kinderen en jongeren van de basisschool 
en middelbare school op alle niveaus
Kosten: € 25 per uur
Website: bijlex.nl
Telefoonnummer: 06 833 554 51
Mailadres: info@bijlex.nl

coach en
juf on wheels
Wat: bijles of coaching in een busje
Waarom: omdat je bij juf Marijke ontdekt dat 
school helemaal niet saai is. Sterker nog: dankzij 
haar lessen op maat (oké, én die vette bus) wordt 
het nog leuk ook! Kun jij iemand gebruiken die naar 
je luistert en meedenkt met allerlei problemen? 
Ook dat kan in de bus! 
Voor wie: kinderen en jongeren van de basisschool 
en middelbare school op alle niveaus
Kosten: € 69 per les
Website: Jufonwheels.nl of coachenjufonwheels.nl
Telefoonnummer: 06 255 057 74
Mailadres: marijke@jufonwheels.nl

bright kids
Wat: extra lessen of trainingen voor hoogbegaafde 
kinderen
Waarom: omdat het leuk is om hoogbegaafd te 
zijn, maar dat tot nu toe misschien nog niet zo 
voelt. Bij Bright Kids ontdek je de genie in jezelf te 
gebruiken en te laten shinen met superleuke lessen 
en trainingen op maat. 
Voor wie: hoogbegaafde basisschoolkinderen.
Cursussen in: zowel groepsverband als individueel 
en kosten zijn daardoor verschillend.  
Website: brightkids.nl
Telefoonnummer: 06 483 825 62
Mailadres: willeke@brightkids.nl

wist je dat..................................
…iedereen die jonger is dan 19 jaar gratis lid kan 
worden van de bibliotheek OBA? Handig voor 
werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen en 
natuurlijk gewoon om lekker te lezen!

Op welk punt is de 
Diem het diepst?*

*oplossing op de volgende pagina
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hallo toekomst!
In Diemen wonen heel veel kinderen, en het is de bedoeling dat die nog héél 
lang van hun dorp kunnen genieten. Stichting Daarom Duurzaam Diemen 
vindt dat ook belangrijk. Daarom helpen ze om Diemen een mooie toekomst 
te geven.

Hallo Liza, wat is stichting Daarom Duurzaam 
Diemen precies? We zijn een stichting die probeert 
om mensen en de gemeente te helpen om Diemen 
duurzaam te maken. Dat betekent dat we willen dat 
Diemen niet alleen nu, maar ook in de toekomst 
een fijn dorp is om in te wonen.

Hoe doen jullie dat? We proberen vooral zoveel 
mogelijk mensen na te laten denken over hoe we 
Diemen duurzaam kunnen maken."

Wat hebben jullie al gedaan? We helpen mensen 
en de natuur op verschillende manieren. Langs de 
snelweg groeien bijvoorbeeld kleine boompjes. 
Die kunnen daar niet allemaal blijven staan. Om 
te zorgen dat ze ook niet zomaar omgemaaid 
worden, hebben we ze voorzichtig uitgegraven en 
gratis weggegeven aan Diemenaren die nog wel 
een boompje in hun tuin wilden. Zo behouden we 
de natuur.

Doen jullie ook iets met zonnepanelen?
Jazeker! We kopen geen zonnepanelen om aan 
mensen te geven, maar zorgen dat mensen zelf 
leren hoe ze zonnepanelen gebruiken. Soms laten 
we iemand langskomen die dan aan een hele wijk 
in één keer uitlegt hoe dat werkt. Zo’n adviseur 
betalen we dan wel een beetje. 

Wat hopen jullie in 2030 bereikt te hebben?
Wij zouden het heel fijn vinden als alle mensen uit 
ons dorp Daarom Duurzaam Diemen dan kennen. 
Mensen zullen dan vanzelf met hun vragen naar 
ons toekomen. Zo kunnen wij ze bijvoorbeeld 
helpen met hun huis duurzaam te verbouwen.

Kunnen kinderen ook helpen bij Daarom Duurzaam 
Diemen? Als je een goed idee hebt, mag je dat 
altijd aan ons vertellen. Misschien heb je daarbij 
een beetje hulp van je ouders, juf of meester nodig. 
We gaan ook dingen doen met de kinderraad en 
de jongerenraad. Zoals insectenhotels bouwen 
bijvoorbeeld. 

Hebben jullie tips om duurzamer te leven?
Wij proberen vooral om iedereen te laten nadenken 
over verduurzamen en elkaar tips te geven.
Mijn tip is: koop niet teveel dingen die je niet nodig 
hebt en let op het gebruik van  plastic.

Is er nog iets wat u zelf graag wilt vertellen over 
Daarom Duurzaam Diemen? Jullie hebben zelf al 
heel veel ideeën om Diemen te verduurzamen, 
hoorde ik. Kijk op onze website naar de regels, 
denk goed na over waar je geld voor nodig hebt en 
stuur het plan naar ons toe. Misschien kunnen wij 
je aan geld helpen om het plan uit te voeren.

wat betekent duurzaam eigenlijk?
Duurzaam betekent letterlijk iets wat lang duurt. Het betekent ook: iets wat het milieu niet te veel belast. 
Daarom Duurzaam Diemen wil dus dat Diemen goed bewoonbaar blijft voor een lange tijd (zodat jij hier 
ook heel fijn volwassen kunt worden), en dat het milieu en de natuur in Diemen ook gezond blijven. 

wist je dat..................................
…Daarom Duurzaam Diemen ook nieuwe baasjes 
voor afgedankte planten vindt? Zo hoeven planten 
niet weggegooid te worden.

wist je dat..................................
...je van de gemeente een gratis afvalknijper 
kunt krijgen? Zo kun je zelf makkelijk zwerfafval 
opruimen.

Zit jij op Facebook of Instagram? Volg dan @daaromduurzaamdiemen

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

interview door de plusklas

Naam: Liza van Zon
Is: Voorzitter van stichtingDaarom Duurzaam Diemen
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E E N D J E S E L A N D V N

K R U I D E N H O F R I R O

O R T E M H O O P M E E N O

D I E M S L E G O V I M E R

O C T O P U S O I J L E L D

H R E G E N B O O G E R E E

L O T U S N O T E I T P P R

S A A N E L H D K R A L S B

O B A S I C S M N A S E R R

A L R F I E T S I T M I E E

I E A L A V M O E A J N M E

K N I E U W E K R I N G O D

T N I E L P O T T U R G Z T

P E T R U S S C H O O L D E

woordzoeker
Eendjes
Diemo
Octopus
Zomerspelen
Diemerplein
Gruttoplein

Diem
Kruidenhof
Noorderbreedte
Ark
Atelier
Metro

Bus
Tram
Trein
Petrusschool
Nieuwe Kring
Kersenboom

Regenboog
Olifant
Lotus
Fiets
Vogel
Eland

Hoop
Saan
Omval
OBA
Licht
Tas

Burgemeester Boog heeft in 2017 zelf een evenement geïntroduceerd in Diemen. Welke was dat?
Vul de letters in die je over hebt na het wegstrepen van de woorden uit de lijst.

zoek de
verschillen

doolhof

uitgang

Zie jij de verschillen
tussen de Diemo's?
Het zijn er zes.
Omcirkel ze maar!

(De oplossingen van
de puzzels staan op de
volgende pagina)

help!
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help!

hulptroepen
Weet jij waar Diemen ook goed in is? Er voor elkaar zijn! Dus kun jij eens wat 
hulp gebruiken? Deze mensen zijn er speciaal voor jou!

in diemen
Wie: Rens Wit
Is: buurtsportcoach
Mail: r.wit@welzijndiemen.nl
Telefoonnummer: 06 371 689 76

Wie: José Kroese
Is: buurtsportcoach
Mail: j.kroese@welzijndiemen.nl
Telefoonnummer: 06 211 028 33

jouw GGD chat
Wat: Chatten met de jongerenchat over mentale en 
fysieke gezondheidsvragen
Chat: www.jouwggd.nl (regio: Amsterdam)
Wanneer: door de week van 16.00 - 22.00 uur en in 
het weekend van 18.00 - 20.00 uur. 

kindertelefoon
Wat: gratis en anoniem bellen of chatten met 
mensen die altijd naar je luisteren
Telefoonnummer: 0800 0432 (gratis, dagelijks van 
11.00 uur tot 22.00 uur)
Chat: www.kindertelefoon.nl/chat 

belangrijke 
telefoonnummers:
Alarmnummer ambulance/brandweer/politie:

112
Blijf groep (tegen huiselijk geweld):

088-2342450
Dierenambulance Amsterdam:

020-6262121
De luisterlijn (gratis en anoniem, dag en nacht): 

088-0767000
Meldpunt discriminatie:

020-6385551
Politie (geen nood, wel politie):

0900-8844
Sociaal team Diemen 

020-3144700
(ma- tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Veilig thuis (gratis):

0800-2000

oplossingen

colofon
Deze gids is een idee van de Plusklas van de 
bredeschool De Noorderbreedte. De inhoud is 
bedacht door Fiona, Rayaan, Raja, Krijn, Enola, Sara, 
Ali en Teodora. Ze werden begeleid door Carola 
van Rijn. De uitvoering is mogelijk gemaakt door 
Daarom Diemen en gemeente Diemen. 

Teksten: Plusklas en Tess Dumitru
Vormgeving en illustraties: Friso Blankevoort
Daarom Diemen: Linda Scherpenzeel
Advies fotografie en drukwerkcoördinatie: 
Allard Faas
Diemo illustraties: Kids Marketeers BV
Drukwerk: VegrinDeMeer, Abbo Streng

Antwoord pagina 8: Ⓐ Bassie 
Antwoord pagina 9: Ⓐ 1641

Antwoorden ABC-quiz (pag 18):

1a 2c 3b 4a
5b 6c 7b
Antwoord woordzoeker (pag 36):

vrijheidsmaaltijd
Dankzij Burgemeester Boog houden we nu op
5 mei een vrijheidsmaaltijd in Diemen. Maar wist je 
dat de échte bedenker van dit evenement niet de 
burgemeester zelf, maar zijn vrouw is?

Oplossing doolhof (pag 37)

Zoek de verschillen (pag 37)
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