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Snoezelen 
 
 
 
 
 

Ruiken  Kijken 
 

 Horen   Voelen 

   Smaken 

 

(Als) je loopt op een pad 

En een klein polletje gras ziet… 

Kijk de volgende keer als je langskomt 

Hoe het er mee gaat  

en hoeveel het gegroeid is… 

 

Georgia O’Keeffe 

 

 

 

 

 

 

Snoezelen 
iets voor U 

en uw kind? 
 

Neem contact met 
ons op! 
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Snoezelen voor u en uw 
kind!? Dat kan!!!  

Snoezelen is inmiddels een 

internationaal gebruikte term en 
ontstaan in Nederland in de jaren 
zeventig; de naam is een 
samenvoeging van snuffelen en 
doezelen. 
 

Snoezelen is ervaren en 
waarnemen van selectief 
aangeboden zintuigelijke prikkels, in 
een sfeervolle omgeving. 
 

Snoezelen is een stukje 
ontspanning en ‘quality time’ en 
komt ten goede aan de relatie 
tussen kind en volwassene.  
 

Vanwege onze positieve ervaringen 
willen we de snoezelruimte gaan 
delen met meer kinderen en ouders: 
zowel binnen als buiten Stichting 
Kinderopvang Roerstreek.  
 

Dan is snoezelen iets voor u! 
 

Stichting Kinderopvang 
Roerstreek biedt kinderopvang aan 

binnen de gemeente Roerdalen. Een 
van de doelstellingen is het blijven 
ontwikkelen en onderzoeken van 
nieuw aanbod voor kinderen en 
ouders.  
 

In 2010 is in Kindercentrum  
't Knienke te Melick een 
snoezelruimte gerealiseerd, ter 
bevordering van de ontwikkeling en 
een stukje ontspanning voor 
kinderen. 
 

Professionele begeleiding  

wordt gegeven door Lea Kersten, 
sinds 2000 werkzaam als 
pedagogisch medewerker in 
kindercentrum ’t Knienke en 
geschoold in snoezelen.  
 
 
 
 

Zij begeleidt u en uw kind in het  
– leren- snoezelen, zodat u dit 
uiteindelijk samen met uw kind kunt 
beleven. 
 

Is snoezelen iets voor u?  

U kunt kiezen uit een éénmalige  
introductie of een aantal sessies.  
 

Tijdens het eerste snoezelmoment 
vindt naast de kennismaking en het 
snoezelen uitleg plaats over de 
basiselementen en de afspraken 
omtrent het snoezelen. 
 

 
 

Bijschrift bij foto of 
afbeelding. 

 

 
 

Heeft u interesse, wilt u informatie 
over de kosten of meer uitleg? Neem 
gerust contact met ons op! 
 

Kindercentrum ‘t Knienke 
 0475 520 595 
 

U kunt ook een kijkje nemen op onze 
website:  
www.kinderopvang-roerstreek.nl. 
 


