
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Genieten van natuurtuin en binnenbadje op kinderdagverblijf 
Op het kinderdagverblijf aan de Lindelaan 45 in Zwijndrecht vermaken de kinderen zich 
uitstekend, zowel binnen als buiten. Buiten is een prachtige natuurtuin waar de kinderen op 
diverse plekjes de natuur kunnen ontdekken en lekker kunnen spelen. Binnen is een badje om 
schoon te worden, af te koelen, op te warmen en te genieten. Yes! Kinderopvang combineert op 
deze mooie locatie het beste voor kinderen van 0 tot 4 jaar, met het beste voor ouders. Ouders 
kunnen kiezen uit fijne opvangmogelijkheden die perfect aansluiten bij wat ze nodig hebben, en 
ook nog eens tegen een laag tarief en inclusief luiers en (fles)voeding! 
 
Spelenderwijs de natuur ontdekken 
De locatie Lindelaan heeft een fijne ruimte met een binnenbadje waar kinderen heerlijk kunnen 
poedelen, met elkaar kunnen spelen en genieten van het water. Er hangt ook een warmtekanon 
waardoor het extra snel lekker warm gemaakt kan worden en de kinderen extra lang van het 
water kunnen genieten als het slecht weer is.  
Ook buiten in de natuurtuin vermaken kinderen zich uitstekend. De baby’s kruipen op een klein 
afgesloten gedeelte in de schaduw lekker rond op het kunstgras. De peuters spelen naar 
hartenlust in de grote zandbak en met de verschillende waterelementen. ‘Het is geweldig om te 
zien hoe de kinderen lekker rond huppelen in de tuin en ook nog eens op spelenderwijs de 
natuur ontdekken. Ook wordt er ook regelmatig gepicknickt in de tuin. En zijn de kinderen erg 
vies geworden? Dan kunnen ze na het spelen lekker in het binnenbadje schoon badderen om 
daarna weer lekker fris naar de groep te gaan’, aldus locatiemanager Ineke van Popering. Ze 
nodigt iedereen van harte uit om eens langs te komen: 'Ik laat u onze mooie locatie graag zien en 
vertel u graag meer over onze unieke pakketten!’ 
 
Unieke pakketten en lage tarieven 
Nooit meer nadenken over opvang? Kies dan voor het pakket Altijd Welkom. Kinderen kunnen  
onbeperkt gebruikmaken van het vertrouwde opvangplekje, terwijl u maar voor drie dagen per 
week betaalt. Of stemt u de opvang liever precies af op uw situatie? Kies dan voor het pakket Vrij 
Keus. U bepaalt de opvangweken (vanaf 40 per jaar) en de begin- en eindtijd (minimaal 7 uur 
per dag). Gaat u bijvoorbeeld op vakantie, dan betaalt u deze weken dus niet voor de opvang. 
Kiest u liever gewoon voor een hele of halve dag met vast haal- en brengtijden? Ook dat kan bij 
Yes! Kinderopvang. Voor Altijd welkom, Vrije keus en Standaard hele dagen betaalt u slechts het 
lage bruto uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Uiteraard zijn de luiers en 
(fles)voeding binnen het vast assortiment, gratis.   
 
Vrijblijvende offerte 
Heeft u een vraag? Mogen we u een offerte aanbieden, zodat u kunt zien wat kinderopvang u 
daadwerkelijk kost? Komt u graag eens een kijkje nemen? Het is vrijblijvend en verplicht u tot 
niets. Neem gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@yeskinderopvang.nl of 
078 – 612 13 30. Op www.yeskinderopvang.nl vindt u meer informatie en op de Facebookpagina 
Yes Kinderopvang Lindelaan krijgt u een beeld van de locatie en activiteiten.    
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Na het spelen in de natuurtuin lekker poedelen in het binnenbadje 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Ineke van Popering, locatiemanager 
Tel. nr. 06-23086252 
E-mailadres: i.vanpopering@yeskinderopvang.nl  
Werkdagen: maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
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