
 

Datum: 18 april 2013 
Onderwerp: opening avonturentuin en nieuwe naam Kinderopvang Bobo  
 
BEGIN PERSBERICHT 
 
Burgemeester en kinderen openen avonturentuin kindcentrum Frits Vogelstraat 
Het kindcentrum aan de Frits Vogelstraat in Zwijndrecht heeft een unieke avonturentuin. 
Kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen, ontdekken, klimmen en bewegen. Tuinieren doen 
ze in de moestuin en de avonturentuin is voorzien van mozaïeken die de kinderen hebben 
gemaakt. Merel Bogerd en Jonathan van Utrecht zitten op de peuterspeelgroep in het 
kindcentrum en spelen graag in de avonturentuin. Samen met deze twee kinderen heeft 
burgemeester Wiebosch-Steeman op 18 april 2013 de avonturentuin geopend. Ze hebben een 
bord onthuld met de boodschap ‘Welkom in de avonturentuin.’ Tevens is op dit bord de nieuwe 
naam van de organisatie te lezen.    
 
Kinderopvang Bobo wordt Yes! Kinderopvang 
De organisatie vindt het belangrijk om op eigen kracht in de maatschappij te staan. De naam 
‘Bobo’ en het logo zijn eigendom van een andere organisatie. Afspraken over het gebruik van 
deze naam en dit logo worden niet gecontinueerd. Daarom gaat Kinderopvang Bobo verder 
onder de naam Yes! Kinderopvang. ‘We willen altijd positief in de maatschappijn staan’, legt 
directeur Iris Beugeling uit.  ‘Schouders eronder, kwalitatief uitstekende kinderopvang leveren 
en diensten aanbieden waar ouders behoefte aan hebben. Met de naam Yes! Kinderopvang en 
onze blije kikker als nieuw logo willen we onderstrepen dat we blij zijn met kinderopvang en 
trots zijn dat we in deze branche werken!’ Geleidelijk zal Bobo uit het straatbeeld verdwijnen. 
‘Zeker in deze tijd wegen we iedere investering zorgvuldig af,’ legt Iris uit. ‘Daarom geen 
campagne, extra reclamematerialen of officiële aftrap met veel genodigden.’ Het eerste bord met 
de nieuwe naam en het nieuwe logo hangt er al. Dit bord is te bewonderen in de avonturentuin 
die op 18 april 2013 is geopend door de burgemeester, Merel en Jonathan.       
 
Yes! Avonturentuin 
Merel en Jonathan zitten op de peuterspeelgroep van kindcentrum Frits Vogelstraat. De 
avonturentuin op deze locatie biedt ze een uitdagende buitenruimte om te spelen, ontdekken, 
klimmen en bewegen. De trampoline zorgt al langere tijd voor veel speelplezier. De mooie houten 
elementen, de natuurlijke toestellen met touwen, de hoogteverschillen en de ondergrond van 
zand zorgen voor een heerlijke speelomgeving voor de kinderen. De kinderen hebben 
mozaïekelementen gemaakt die in de tuin te bewonderen zijn. Onder het knusse afdak met 
houten tafel en bank kunnen ze lekker knutselen en eten. En in de moestuin kunnen ze zelf 
tuinieren. De facetten van de avonturentuin zijn bijzonder leuk voor de kinderen. Buitenspelen 
in een uitdagende omgeving is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Yes! Kinderopvang – 
voorheen Kinderopvang Bobo – zet zich voortdurend hiervoor in; de professionele en betrokken 
medewerkers begeleiden en stimuleren de ontwikkeling van de kinderen. Deze unieke 
avonturentuin past dan ook uitstekend bij de insteek van de kinderopvangorganisatie. In het 
kindcentrum zijn een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang gevestigd. 

 



Ook eten de kinderen er in het kinderrestaurant tussen de middag een verzorgde maaltijd aan 
gezellig gedekte tafels. Meer informatie over de aantrekkelijke opvangmogelijkheden op 29 
locaties in Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk vindt u op 
www.yeskinderopvang.nl of www.bobokdv.nl.  
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Foto 
 

 
 
Fotobijschrift 
Burgemeester Wiebosch-Steeman opent samen met Merel Bogerd en Jonathan van Utrecht de 
avonturentuin!  
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