
Oudercommissie Sportlaan stelt zich voor! 

 Mijn naam is Victor van den Berg 36 jaar en samen met Femke 
Prenen zijn wij de trotse ouders van van onze bijna 2 jarige dochter 
Mieke. Zij gaat drie dagen per week (dinsdag t/m donderdag) naar de 
Ukkies. Ik ben werkzaam voor energiemaatschappij RWE in Essen als 
powerdispatcher. Mijn motivatie om mij op te geven voor de 
oudercommissie is om mee te kunnen denken en te adviseren met 

betrekking tot het reilen en zeilen van de YES aan de Sportlaan. Want dit is toch een 
plek waar onze dochter gedeeltelijk opgroeit. Mieke heeft het nu super naar haar zin op 
de Yes met een geweldig team maar dit is helaas niet vanzelfsprekend. Ik wil dan ook 
graag een bijdrage leveren om de kwaliteit van de opvang minstens net zo goed, 
leerzaam en gezellig te houden als nu. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben Ciska Kokkelink, moeder van Dex en vriendin 
van Koert Buijze. 
In het dagelijks leven ben ik kapster en levensgenieter. 
Dex gaat 4 dagen naar de peuterspeelgroep en hij vindt 
het geweldig! 
Ik heb me opgegeven voor de Oudercommissie, omdat ik 

graag betrokken ben bij de opvang van Dex en het leuk vind om mee te denken. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben Cynthia Zuijdweg-Höelsgens en ik ben moeder van 
Esmée, Jayden en Thobias. Esmée is bijna 8 jaar, Jayden is 5 jaar en 
Thobias is net 3 jaar geworden. 
De oudste 2 zitten op basisschool de Rank en gaan naar de BSO en 
Thobias zit op de peuterspeelgroep. Ze hebben het allemaal naar hun 
zin bij Yes. 
Ik werk nu 1 hele dag en 2 ochtenden per week als 
salarisadministrateur. M.i.v. januari worden dat 3 ochtenden per 

week.  
In mijn spaarzame vrije tijd zwem ik graag en volg ik nog een cursus voor medewerker 
personeelszaken. 
Ik zit in de ouderraad van basisschool de Rank en dacht het is ook leuk om me aan te 
melden bij de oudercommissie van Yes Kinderopvang omdat ik het graag mijn steentje 
bijdraag. 

 



 
 
 

Ik ben Anja Ramstijn, ben 41 jaar en heb een tweeling die in 
Februari 3 jaar worden. 
De jongens zitten 3 dagen op de Peuterspeelzaal in Heerjansdam. 
Ik heb 22 jaar gewerkt in de Transport & Logistiek, en ben nu 
fulltime moeder. 
 
Ik heb me aangemeld voor de oudercommissie omdat het tijd word om 
weer eens wat te gaan doen, en wat om handen te hebben. 

Ik vind het belangrijk om te weten hoe alles gaat op school, en dat ouders zich ook 
betrokken voelen bij de school. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben Carin van Dorsser-Tiller en ik ben moeder van Guus 
en Joop. Guus is bijna 2 jaar en gaat sinds maart 2012 3 dagen per 
week naar kinderdagverblijf. 
Joop is geboren op 7 september 2013 en gaat vanaf januari 2014 
samen met zijn broertje mee naar de crèche. 
Van Guus kan ik zeggen dat hij het erg naar zijn zin heeft op de 
opvang. Ik werk 4 dagen per week als projectcoördinator en coach.  
In mijn vrije tijd zwem ik en in de weekenden ben ik samen met 
mijn man en kinderen op onze zeilboot. 
Ik heb me aangemeld bij de oudercommissie omdat ik het leuk vind 

om mee te mogen denken met Yes kinderopvang om zo een goede plek te creëren waar 
alle kinderen met plezier naar toe gaan! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben Debbie Ouwens, getrouwd met Edwin Ouwens en 
moeder van Lev en Iza. Lev is 4 ½ en gaat 1 dag in de week 
naar de BSO en Iza is 7 ½ maand en gaat 1 dag in de week 
naar het KDV. 
Ik heb mij opgegeven voor de OC, omdat ik graag betrokken 

ben bij de opvang en hopelijk mijn stem als ouder voor alle ouders kan laten horen.  


