




 

Kindercentrum Plantage 
Ons kindercentrum is gevestigd in het pand aan de kop van De Plantage. U heeft ons vast al wel eens zien lopen met onze gele hesjes. Wij zijn 
graag in het park met de kinderen. Het is daar vooral in de zomer heerlijk vertoeven. Zo spelen we vaak in de grote zandbak, gaan we 
picknicken en vinden we het heerlijk om te klimmen en te klauteren op het klimrek. 
 

Sprookjesfeest 
Eén van de hoogtepunten, die we afgelopen zomer in het park hebben meegemaakt was het Sprookjesfeest. Kindercentrum Plantage bestaat 
dit jaar vijf jaar en dat hebben we gevierd. Alle pedagogisch medewerkers en veel kinderen kwamen verkleed als ridders en prinsessen naar 
het feest in het park. Er waren diverse activiteiten zoals knutselen, springen op een ridderspringkussen en dieren aaien. We sloten het feest af 
met een heus optreden door de kinderen van Plantage. We vonden het geweldig dat we ons feest in het park konden geven. We mochten van 
een aantal bewoners stroom gebruiken, nogmaals dank hiervoor, mede dankzij u was het een topfeest! 
  

Welkom 
Als u het leuk vindt om een keer bij ons te komen kijken, dan bent u van harte welkom op de 1e verdieping van de KomKids Informatiewinkel, 
Gerrit Verboonstraat 15. Tot snel weer in het park of in ons kindercentrum! 
 

Kindercentrum Plantage 
Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
Gerrit Verboonstraat 15  3111 AA Schiedam 
T: 010 – 449300   E: plantage@komkids.nl 
www.komkids.nl  Facebook.com/KomKidsPlantage 
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Voor het derde jaar hebben we in 
de Plantage op 6 plaatsen stroken 
ingezaaid met insectenvriendelijke 
bloemen. We zaaien het ecolo-
gische Tübinger mengsel dat 
bloemen geeft die rijk aan stuif-
meel en nectar zijn. De bloemen 
trekken met name bijen, hom-
mels, solitaire bijen maar ook 
vlinders aan. 
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Aegopodium podagraria



Artipico Galerie 
Kunstuitleen 
Kunstveiling

Grote Markt 39 A, SCHIEDAM
Bieden op meer dan 

200 kunstwerken

Door en voor kunstliefhebbers

www.Artipico.com
www.KunstCadeauBon.nl

www.OnlineKunstveiling.nl





Afgelopen mei, op het moment dat alle ‘hanging baskets’ werden opgehangen in de 
straten om het park, is K. Bouter verrast door K. Nutselaar met een eigen lantarenpaal 
met bloemen. Wij als redactie vinden deze lantarenpaal de mooiste van de hele straat!

OprOep


