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Welkom in
KinderPark Meander!

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Het ziekenhuis is voor de meeste kinderen een spannende omgeving. Rustig in een
wachtkamer of patiëntenkamer zitten kan voor jonge kinderen een hele opgave zijn.
Speciaal voor kinderen van patiënten en bezoekers is kinderopvang beschikbaar in
KinderPark Meander.

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

KinderPark Meander
KinderPark Meander staat helemaal in het teken van dieren uit DierenPark Amersfoort.
Er hangen foto’s van de dieren, er is een dierenbelevingswand en een kinectcomputer
met verschillende dierenspellen.

Voor wie is KinderPark Meander?
Kinderen van 1 tot en met 6 jaar kunnen voor maximaal 2 uur terecht in KinderPark
Meander. De kinderopvang is bedoeld voor kinderen van patiënten en bezoekers die
voor een polikliniekbezoek, behandeling of ziekenbezoek in het ziekenhuis moeten zijn.

Waar zit KinderPark Meander?
KinderPark Meander is gevestigd aan Laan 3 in Meander Medisch Centrum in
Amersfoort.

Openingstijden
KinderPark Meander is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00
en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

De vrijwilligers
De opvang en begeleiding van de kinderen wordt verzorgd door speciaal getrainde vrijwilligers van de UVV (Unie
van Vrijwilligers).

Hoe werkt KinderPark Meander?







Bij binnenkomst registreren wij het kind of de kinderen. We noteren de naam, adres en leeftijd.
Zijn er bijzonderheden zoals een allergie of dieet? Geef dit dan door aan de kinderleidster.
Wilt u bij verblijf van uw kind in KinderPark Meander zo mogelijk benodigdheden voor verzorging
meegeven? Denk daarbij aan een tasje met schone luier, flesje drinken etc.
Kinderen kunnen maximaal twee uur achtereen in het KinderPark Meander verblijven.
Er kunnen zes tot maximaal acht kinderen terecht in KinderPark Meander, afhankelijk van de situatie en
ter beoordeling aan de leidsters.
De leidsters van de kinderopvang verzorgen de kinderen en houden ze bezig met spelletjes, voorlezen etc.
Hierbij staat de veiligheid van het kind centraal.
Als het kind bij KinderPark Meander speelt, blijft u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

Reserveren
Het is mogelijk om van te voren te reserveren; hiervoor zijn twee plaatsen per dagdeel beschikbaar.
Reserveren kan telefonisch via 033 - 850 4462.

Bereikbaarheid
KinderPark Meander is tijdens openingstijden bereikbaar
via telefoon 033 – 850 4462.
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