
Fotozoektocht  
Rijkevorselse speelpleintjes 

met Aapje Rijk en Kikje Vors 



Liefste Rijkevorselse speelhelden, 

 

Wij vinden het super fijn dat jullie de vorige jaren met z’n allen 

mee kwamen spelen op de speelpleintjes in ons dorp! Daarom 

nodigen we je deze zomer weer uit om met ons op pad te gaan!  
 

In dit boekje vinden jullie informatie over alle 13 speelpleintjes, 

een fietsroute langs rustige wegen en een fotozoektocht. Wil je ook 

nog kans maken op een mooie prijs? Geef dan dit ingevulde boekje 

voor 1 oktober 2018 af aan de jeugddienst, de bib of het onthaal 

van het gemeentehuis! 
 

Bij elk speelpleintje hebben wij een opdrachtje verzonnen om te 

kijken hoe goed jullie al kunnen spelen. Aapje Rijk houdt van 

uitdaging en wilde spelletjes, terwijl Kikje Vors het liever wat 

rustiger aan doet. Kunnen jullie alle opdrachten tot een goed einde 

brengen? 

 

Een fijne en speelse zomervakantie gewenst!! 
 

Groetjes van Aapje Rijk en Kikje Vors 

 

p.s.: bij slecht weer kunnen jullie ook met ons komen spelen in de 

jeugdafdeling van onze nieuwe bibliotheek! Daarnaast staat er ook 

een zoektocht naar de Schatten van Vlieg voor jullie klaar!  



 

Fietsroute tussen de speelpleintjes 

Ga je graag met de fiets op speeltocht? Hieronder vind je een 
fietsroute langs rustige wegen die jullie kunnen volgen! De tocht is 

+/- 17 km lang. De speelpleintjes zijn gelegen bij de sterretjes! 



 

De foto’s die hieronder staan, zal je terugvinden op de verschillende 

speelpleintjes. Zet bij elke foto op welk speelpleintje je ze 
terugvindt. Je mag ook enkel de nummer opschrijven. Wil je kans 

maken op een mooie prijs? Vergeet dan zeker niet om je naam en (e-

mail)adres in te vullen en het ingevulde boekje voor 1 oktober 2018 
terug te bezorgen! 

  

 

Naam: 

Adres of e-mailadres: 

 

 



  

  

 

 

  



 

De Rijkevorselse speelpleintjes  
en speeluitdagingen 

1. Speelpleintje Molenakkers 

 



2. Speelpleintje Oude Braak 



3. Speelpleintje Oud Lo 



4. Speelpleintje Varenvelden 

Sla in de Mutsaardweg of de 
Veldstraat het 1-2-3-pianopad in om 

dit nieuwe speelpleintje te 

ontdekken! 



5. Speelpleintje Kievitsheide 



6. Speelpleintje Poelberg 



7. Speelpleintje Dellenweg 



8. Speelpleintje Vuurdoorn  



9. Speelpleintje Donk 

Sla dit paadje in om tot 
het speelpleintje van Donk 

te komen! 



10. Speelpleintje Vinkenpad 



11. Speelpleintje Achterstede 



12. Speelpleintje Dijkbeemd 



13. Speelpleintje Heibraak 



Liefste speelhelden, 

 

Bedankt om met ons op speeltocht te gaan, wij 

vonden het heel fijn dat jullie er bij waren! Jullie 

hebben ook bewezen dat jullie super hard kunnen 

spelen en niet bang zijn van avontuur. Daarom 

verdienen jullie het enige echte speeldiploma dat je 

op de achterkant kan invullen en uitknippen!   

 

Een fijne zomer vol speelplezier gewenst! We hopen 

nog vele avonturen met jullie te mogen beleven op 

onze speelpleintjes!  

 

Groetjes van Aapje Rijk en Kikje Vors 

 

Breng dit boekje ingevuld binnen op de jeugddienst, 

de bib of aan het onthaal van het gemeentehuis en 

maak kans op één van onze mooie prijzen! 



V.U.: Gemeentebestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel 

 

Vul hieronder je naam in, knip het diploma uit en zoek een mooi 
plaatsje op je kamer om het op te hangen! 


