
De 5 leukste activiteiten voor kinderen in Beek en Donk 
 
Wil je met je kind een leuke activiteit ondernemen in Beek en Donk? Als 
kinderopvanglocaties van GOO in Beek en Donk weten wij natuurlijk de leukste 
activiteiten te vinden. In deze blog sommen we voor jou de leukste kindvriendelijke 
locaties in Beek en Donk op. 
 

1) Leef je uit bij de Dorpstuin in Beek en Donk 
De leukste kinderactiviteiten vind je bij de 
Dorpstuin in Beek en Donk. Denk aan 
minigolf (altijd leuk met kinderen), 
lasergamen of een escapekist. De 
allerkleinsten vermaken zich in de grote 
zandbak. 
 

2) Lekker zwemmen in Beek en Donk bij Drie Essen 
Sportief bezig zijn met je kinderen? Dan is zwembad Drie Essen een goed adres. Hier 
kun je samen lekker zwemmen. Als je al op jonge leeftijd met je kinderen hier gaat 
zwemmen, is het al een vertrouwde plek als ze hun zwemdiploma gaan halen. 
 

3) Pannenkoekenhuis Pluk: leuk restaurant voor kinderen in Beek en Donk 
Kinderen zijn er vaak dol op: pannenkoeken. Bij dit pannenkoekenrestaurant in Beek 
en Donk vind je de lekkerste varianten. In de zomer kunnen de kinderen lekker 
buiten spelen terwijl je op je pannenkoek wacht. Maar ook binnen is er een fijne 
speelruimte. En daarna natuurlijk: aan tafel! 
 

4) Dieren bekijken in Beek en Donk bij dierenpark  ’t Regten Eind 
Ook een leuke plek voor 
kinderen in Beek en Donk: dit 
dierenpark. Bekijk samen de 
hertjes, kalkoen of geitjes. Maak 
een bezoek extra leuk door 
vooraf met het thema dieren 
aan de slag te gaan. Lees voor uit 
een boek over dieren (tip: We 
hebben er een geitje bij), maak 
een leuke kleurplaat met dieren 
erop of zing samen een leuk 

liedje over dieren. Ook bij onze kinderopvang in Beek en Donk werken we regelmatig 
met thema’s. Heel leuk én leerzaam!  
 

Samen geitjes kijken in Beek en Donk 

https://www.dedorpstuin.nl/
https://www.drie-essen.nl/locatie/beek-en-donk/
https://www.pannenkoekenhuispluk.nl/
https://dierenparkregtereind.nl/


5) Buitenspelen, kleuren of voetballen bij kinderopvang Beek en Donk 
De kinderopvanglocaties van Beek en Donk (De Raagten, Beekrijk, ’t Otterke en 
Tiener bso) zijn een leuke plek voor je kinderen. Op elke locatie hebben we oog voor 

jouw kind. Of je kleintje nu 
houdt van lekker buitenspelen, 
je tiener het liefst zelf spellen 
bedenkt of je kleuter dol is op 
knutselen. Wij kijken naar wat 
bij jouw kind past. Benieuwd 
naar onze locaties? Kijk dan 
eens bij het tabblad ‘onze 
locaties’.  

 
 
 
Meer leuke kinderactiviteiten in Beek en Donk? 
Mis je iets in dit rijtje? Laat het ons dan vooral weten: info@stichtinggoo.nl.  
 

Bij kinderopvang Beek en Donk zijn kinderen lekker 
sportief bezig. 
 

mailto:info@stichtinggoo.nl

