
Sneller zelfstandig dankzij lage meubels in kindcentrum 
Beekrijk in Beek en Donk  
  

Kinderen kunnen als ze 2 of 3 jaar zijn al 
zelf aan tafel schuiven om te eten, 
knutselen of spelen. Tenminste… als die 
meubels laag genoeg zijn. Bij 
kindcentrum Beekrijk in Beek en Donk 
kunnen de allerkleinsten al zelf uit de 
voeten dankzij laag meubilair.  
  
Omdat de oude meubels aan vervanging toe 
waren, heeft de Hommelgroep van Beekrijk 
nieuwe meubels. Een mix van hoog en laag 
meubilair. De kinderen van 2 en 3 jaar 
kunnen zo goed uit de voeten. De 
allerkleinsten zitten op een bank met 
rugleuning, de grotere kinderen kunnen al 
op de bank zonder rugleuning zitten. De 
lage stoeltjes en bijpassende tafel zijn voor 
álle kinderen ideaal.  
  

 
 
Lage meubels bij kinderopvang Laarbeek 
‘Dankzij deze meubels kunnen kinderen zelfstandiger aan de slag’, vertelt teamleider Lies 
Siebring. ‘In de ochtend starten we in de kring en heten we iedereen welkom. Gedurende de 
dag wordt de tafel een plek om zittend of staand te spelen. De kleintjes kunnen zelf het 
speelgoed uit de bakken pakken en vervolgens zelf aanschuiven aan de tafel.’ Tijdens de 
lunch smeren de oudere kinderen zelf hun boterham. ‘De kinderen zijn heel trots dat ze 
zoveel kunnen doen hier!’  
  
Lezen, klimmen en klauteren bij kinderopvang 
Naast de lage meubels, is er ook een ‘gewone’ tafel. ‘Daar kunnen we samen fruit eten, 
knutselen, spelletjes spelen of puzzelen.’ De aanpak van de groep is nog niet klaar. ‘We 
willen nog een thematafel maken en er komt nog extra opbergruimte. Ook maken we een zit- 
en leeshoek en komt er nog meer ruimte om te klimmen en klauteren.’    
  
Leren, spelen en ontdekken in Beek en Donk 
Zo wordt de Hommelgroep een nóg fijnere plek waar kinderen naar hartenlust zelf kunnen 
spelen, leren en ontwikkelen. ‘Of je als kind je nu rustig even terug wil trekken of lekker gaat 
klimmen en ontdekken. Het kan hier allemaal! Super dat er voor ieder kind wat wils is!’   
 
 
 
 
  
 

Lage meubels bij kinderopvang in Beek en Donk  
 


