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Antwoordformulier
Naam:
E-mail/telefoon:

Algemene opdracht, maak de zin

Bij alle speelplekken zijn letters te vinden waarmee een zin gemaakt kan worden.
Zodra je de zin weet, vul deze dan hier in:

DI EMEN NOORD
1 Argusvlinder

ragen
Kennisv
t en
opdrach
e
o
D
n
e

KENNISVRAAG 1:

Welk beroep (wie/wat) uit de Middeleeuwen
kun je hier terugvinden?

DI EMEN CENTRUM

7 C.J. der Kinderenplein
KENNISVRAAG 6:

2 Bredeschool de Noorderbreedte/Karekiet
DOEOPDRACHT:

Zoek de trampoline, spring erop en probeer zo hoog
mogelijk te komen.
Gelukt?
ja
nee

Welk dier kun je vinden op deze speelplek?
Kies uit:
een dino

een slang

een olifant

een krokodil

8 Trimpad

DOEOPDRACHT:

3 Steenenkamer
KENNISVRAAG 2:

Zoek de letterrups: welke naam kun je vormen met vijf
letters van de kleuren: roze, groen, paars, roze en blauw?

Ren een wedstrijdje vanaf het bushokje bij het
station over het halfverharde pad langs het spoor tot
aan het bruggetje bij de flats aan de Rode Kruislaan.
In hoeveel tijd heb je het pad afgelegd?
seconden

9 Rode Kruislaan
KENNISVRAAG 7:

4 Pampuszigt
KENNISVRAAG 3:

Achter de dijk ligt het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kanaal
eindigt bij Amsterdam, bij welke rivier start het kanaal?
Kies uit:
Rijn
Waal

Maas

IJssel

5 De Omloop
KENNISVRAAG 4:

Op hoeveel verschillende manieren kun je het
water oversteken met behulp van speeltoestellen
of aanleidingen zoals boomstammen en stapstenen
(reken de normale bruggetjes niet mee)?
Kies uit:
6
8

10

12

6 Cruijff Court in natuurpark de Omloop
KENNISVRAAG 5:

Bij hoeveel professionele clubs heeft Johan Cruijff als
voetballer onder contract gestaan?
Kies uit:
2
4

5

6

Op de speelplek staat een treintje,
wat staat er op deze trein?
Kies uit:
London

trein

express

Paddington

10 Martin Luther King

KENNISVRAAG 8:
WIE WAS MARTIN LUTHER KING?

A) De eerste koning van de Verenigde Staten
B) Activist voor burgerrechten in de Verenigde Staten
door geweldloos verzet tegen rassenscheiding
C) Voorstander van vreedzaam protest voor de
onafhankelijkheid van India
D) Een Duits protestantse theoloog

11 Mandelapark met Blauwe olifant
KENNISVRAAG 9:

Hoeveel jaar staat deze olifant al in Diemen?
Kies uit:
ca. 10

ca. 30

ca. 60

ca. 90

12 Van Markenplantsoen

22 Basisschool De Ark

Welk blauw dier staat hier achter een van de flats?

Hoeveel voetbalwedstrijdjes kun je hier tegelijk spelen?

KENNISVRAAG 10:

Kies uit:
een konijn

een olifant

een zebra

een giraffe

KENNISVRAAG 16:

Kies uit:
1
2

5

6

13 Schoolstraat

23 Zwanenpad

Welke snelweg lag er naast deze speelplek?

Vraag alle kinderen op de speelplek om mee te doen
met een hardlooprondje over de kleine atletiekbaan.
Start bij het schaakbord en ren twee rondjes!

KENNISVRAAG 11:

Kies uit:
de Muidersnelweg

de A67

de A1

DOEOPDRACHT:

de A10

14 Nabij Bernhardhal

Wie heeft er gewonnen?

KENNISVRAAG 12:

Welk dier van circa 2 meter is te vinden op deze speelplek?
Kies uit:
een hond

een hagedis

een giraffe

een slang

15 Kinderboerderij
KENNISVRAAG 13:

Welk dier stoot zich spreekwoordelijk geen
tweede keer aan dezelfde steen?
Kies uit:
een olifant

een geit

een gans

een ezel

16 SV Diemen
DOEOPDRACHT:

Speel een partijtje voetbal in de pannakooi.

17 Plantage de Sniep Zuid (hofje 1)
KENNISVRAAG 14:

Waaraan herken je dat deze speelplek het thema
‘piraten’ heeft?

18 Plantage de Sniep Zuid (hofje 2)
DOEOPDRACHT:

Leg het volgende parcours af:
vanaf de wigwam, over de glijbaan, over alle
evenwichtsbalken, terug naar de wigwam.
Gelukt?
Ja
nee

19 Plantage de Sniep Zuid (hofje 3)
DOEOPDRACHT:

Battle met je speelmaatje op de kabelbaan.
Wie is er als eerste aan de overkant?

24 Kleefkruid
KENNISVRAAG 17:

Wat stelt de vorm onder de boom voor?
Kies uit:
een bloem

een rots

KENNISVRAAG 18:

Op welke hoogte hangt een officieel volleybalnet
bij de volwassen dames?
Kies uit:
1.11 meter

2.24 meter

2.92 meter

KENNISVRAAG 19:

Hoeveel schommels staan op deze speelplek?
Kies uit:
1
2

3

4

27 Koolzaaderf
KENNISVRAAG 20:

Uit welke plaats komt de tafeltennistafel?
Kies uit:
Rotterdam

Oudewater

Kopenhagen

Ommen

28 Roggekamp
DOEOPDRACHT:

Probeer via de muurtjes, stapstenen en toestellen
op alle plekken te komen in de speelplek, zonder
daarbij de ondergrond te raken (bestrating, gras, zand).
Je mag maximaal 6 stappen maken op de ondergrond.
Gelukt?
Ja
Nee

N

Er zijn vijf schommels, probeer ze allemaal!

Hoeveel skatebanen
hebben we in Diemen?

KENNISVRAAG 21:

Kies uit:
2
3

4

W
E

5

21 Beukenhorst

30 Kruidenhof

Deze speelplek heet de Beukenhorst. Kijk om je heen:
waar kun je dit aan herkennen?

Loop zo snel mogelijk over
de ‘lopende band’.

KENNISVRAAG 15:

2.43 meter

26 Griend

29 Meelbeskamp

DI EMEN ZUID

een koe

25 Binnenpolder

20 Plantage de Sniep Zuid (hofje 4)
DOEOPDRACHT:

een boom

DOEOPDRACHT:

Hoe vond je dit?
moeilijk
makkelijk

S
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