
Vader Daan Sterken vertelt over zijn ervaringen 

met kindcentrum Beekrijk 

‘Een plek waar ze lekker kunnen 

ravotten en vies mogen worden’ 

Daan Sterken is vader van Vic (1). Vic gaat naar 

kinderdagverblijf Beekrijk in Beek en Donk. Geen 

vanzelfsprekende keuze, want deze locatie is niet 

het meest dichtbij. ‘Er was gewoon meteen een 

klik.’ 

Wat sprak hen aan op Kinderdagverblijf Beekrijk? ‘Op Beekrijk hebben ze een tuin met gras en een 

zandbak. Hij kan daar lekker ravotten. Vic is echt een buitenkind dus dat was voor ons een belangrijk 

criterium.’ 

Ruime openingstijden                                                                                                                                                           

De ruime openingstijden van de kinderopvang vindt Daan erg praktisch. ‘Je kan je kindje al om 7 uur 

’s ochtends wegbrengen. Erg handig als je zelf vroeg op je werk moet zijn. Toen Vic nog wat kleiner 

was kwam hij weleens in zijn pyjamaatje aan. De pedagogisch medewerkers namen het dan gelijk van 

ons over: verschonen, aankleden en het geven van een flesje geven. Het was geen probleem voor 

hen. Ook voor vers fruit en luiers wordt gezorgd.’  

Aandacht voor het kind 

Maar het allerbelangrijkste vindt hij dat zijn zoontje het naar zijn zin heeft. ‘Als hij net wakker wordt, 

dan kan hij weleens mopperen. Eenmaal bij het kinderdagverblijf aangekomen en hij ziet de juf, dan 

verschijnt er een big smile op zijn gezicht. Dat is zo leuk om te zien!’ Volgens Daan zijn de 

pedagogisch medewerkers erg zorgzaam en hebben ze veel aandacht voor de behoeftes van Vic. ‘Vic 

is bijna klaar om over te gaan naar de volgende groep. Hij mag daar nu al een beetje van proeven 

door wat vaker met kinderen van de andere groep te spelen. Zo verloopt de overgang straks 

soepeler.’ 

Basisschool                                                                                                                                                             

Op kindcentrum Beekrijk zijn naast kinderopvang, bso en de tiener bso ook twee basisscholen 

gevestigd. Naar welke basisschool Vic straks zal gaan, daar zijn Daan en zijn vrouw nog niet aan uit. 

‘We gaan er wel een beetje van uit dat het een van deze scholen gaat worden. Als je hier bij het 

kinderdagverblijf de gang doorloopt, dan kom je al bij de andere scholen uit. Heel praktisch en 

vertrouwd.’  

 


