
 

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2017  

 

2017 is aangebroken. Een jaar vol met veranderingen en nieuwe kansen! 

Zo hebben we gezinsuitbreiding gekregen; een pony genaamd Elza en de jonge waakhond Jibbe zijn 

aan ons gezin toegevoegd. Daarnaast hebben we twee stagiaires in ons midden die ons gezinshuis 

het komende half jaar en jaar gaan versterken!   

 

 

Voorstelrondje 

Jibbe 

Hoi hoi, ik ben Jibbe de jonge aanwinst van dik 4 

maanden oud. Sinds kort woon ik ook bij 

Driestroomhuis In Nij Begjin en mijn taak is de 

boeven hier weg houden. Ik ben een kruising 

tussen een Friese stabij en een Golden retriever en 

ik doe niks liever dan spelen, eten en ondeugend 

zijn. Ik heb nog veel te leren, maar ik ben toch wel 

de liefste aanwinst van het gezinshuis!  

 

Elza 

Ik ben de nieuwe pony van familie Keizer. Ik ben 3 en half jaar oud en ik mag lekker gek doen in de 

paardenbak. Ik moet iedere week hard aan het werk met de kinderen op mijn rug. En naast het harde 

werken word ik bijna elke dag goed verzorgd. Ik vind het heerlijk om lekker geborsteld te worden, en 

als ik heel lief ben, krijg ik een wortel! 

 

Stagiaire Mirja 

Hallo ik ben Mirja Hoogstra, 19 jaar oud en kom uit Suwâld. Ik doe de opleiding 

maatschappelijke zorg niveau 4 op de ROC Friesepoort Leeuwarden. Dit is ook de 

reden waarom ik hier tot de zomervakantie stageloop. Mijn hobby’s zijn knutselen, 

toneel spelen en zeilen. Ik hoop dat ik het komende half jaar hier veel mag leren.  

 

Stagiair Arjen 

Mijn naam is Arjen de Vries, ben 24 jaar oud en woon in de mooie binnenstad van 

Dokkum. Vanaf 13 februari ben ik komen stagelopen bij dit mooie Driestroomhuis. Voor de opleiding 

SPH zit ik nu in mijn laatste, vierde schooljaar en wil graag afstuderen bij dit leuke gezinshuis. Mijn 

hobby’s zijn voetballen, tafeltennissen en muziek maken en ik hoop hier het komende jaar veel te 

kunnen leren! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteiten 

 

Micheals verjaardag! 

Hieper de piep Micheal is 11 jaar geworden! Wat heeft hij een prachtig cadeau 

gekregen zeg.  

Een stoere fiets voor grote kerels. Zijn oude fiets werd een beetje klein, kleine 

jongetjes worden groot en dus was het nodig tijd voor een nieuwe fiets. Micheal was 

erg trots op zijn grote herenfiets. Van harte gefeliciteerd Micheal, dat je nog vele jaren 

erbij krijgt met veel geluk.  

 

 

 

Jaar abonnement op het park ‘De Vijversbrug’ 

Wij hebben een jaarabonnement genomen om onbeperkt naar het park ‘De 

Vijversbrug’ te kunnen gaan. Zeer regelmatig gaan gaan de kinderen op de fiets naar 

het park toe. De kinderen vinden het harstikke leuk en de fietstochten gaan super! In 

het park heeft Micheal een geheime tunnel ontdekt en wanneer Mirja mee gaat 

spelen de kinderen Geocache in het park. 

 

 

 

Hartenhuis 

29 jan. t/m 4 feb. was het de week van het vergeten kind. Om hier meer aandacht aan 

te geven plakken mensen een hartenhuis op de ramen. Dit heeft Diane voor ons 

gedaan en wat heeft ze haar best hierop gedaan. Diane die vindt het al erg leuk om te 

knutselen, hier kon ze haar helemaal op uitleven. Het resultaat mag er dan ook echt 

zijn en wat was ze er zelf ook trots op! Goed gedaan Diane.  

 

 

 

 

Zwemmen  

Alle kinderen bij Driestroonhuis In Nij Begjin zitten op zwemles. 

Ieder kind doet het erg goed, ze maken grote sprongen vooruit. Op 

gegeven moment moeten ze er dan toch echt voor; zwemmen met 

kleren aan. Sommigen vonden dit nog erg moeilijk en erg zwaar! Na 

veel gehijg en gepuf heeft iedereen goed zijn best gedaan. Iedereen 

vond het super lastig, maar het is iedereen gelukt!  

 

Ook buiten de zwemlessen om wordt er geoefend! Dit kan prima 

door een dagje naar de Blauwe Golf in Leeuwarden te gaan. In het 

zwembad wordt geoefend met de schoolslag, borstkrol en op de rug 

zwemmen, maar natuurlijk is er ook ruimte om veel plezier te 

maken! En stiekem is de glijbaan dan toch wel het állerleukste…. 



 

Tipi tent 
Mirja en Jannie kwamen op een super idee om een Tipi tent te maken. Zodat de 
kinderen hier fijn in kunnen spelen. Het was even een klus om te bedenken hoe 
we de tent gaan maken. Maar gelukkig heeft wilde iedereen helpen met de Tipi 
tent. Jaap heeft takken gesnoeid en de kinderen hebben geholpen met het 
vlechten van de takken. De tent is nog niet helemaal af omdat het toch wel een 
hele klus. Wel kunnen de kinderen er al in spelen, wat ze ontzettend graag doen. 
 

 

 

Aqua Zoo 

Emmanuel is met zijn moeder naar Aqua Zoo geweest. Daar hebben ze heel wat dieren gezien van 

ijsberen tot otters en van ooievaren tot vissen. Wat waren het er veel! Emmanuel heeft zijn ogen uit 

gekeken, hier had hij dan ook veel over te vertellen toen hij weer thuis in Suwâld was. Hij heeft een 

erg leuke dag gehad, dit was erg fijn om te horen!  

 
Volière 
Bij onze woonboerderij hebben we ook een grote volière, deze moet natuurlijk regelmatig worden 
onderhouden. Gelukkig zijn onze kinderen hier ook enthousiast over. Ze leren hier veel over het 
onderhouden van dieren en hoe ze met de dieren moeten omgaan. En het is natuurlijk ook erg leuk 
dat je voor de verandering eens in de volière te staan in plaats van erbuiten!  
 
 
Het monster van Suwâld 
Op 17 maart hebben Diane en Micheal een spannende avondwandeling met Mirja 
gemaakt. Om goed zichtbaar te zijn voor de auto’s heeft Mirja lichtarmbandjes 
meegenomen. Klaar om op pad te gaan! Onderweg hebben we de sterren geteld 
maar dit waren er zoveel dat dit niet te doen was. Op de terug weg kwamen we 
ook nog een groot monster tegen die uit het donker ineens op ons af kwam en 
blafte. Wij schrokken heel erg maar we hebben het monster wel weg kunnen 

jagen. Suwâld is weer monster vrij!! 
 
 
Paaseieren maken 
Pasen zit er weer aan te komen, dus het is tijd om het huis te versieren in de paassferen.  
We hebben mooie grote paaseieren gemaakt die we in het huis kunnen ophangen. Deze eieren 
hebben we gemaakt van papier-maché en een ballon. Daarna hebben we ze prachtig op geverfd en 
er vrolijke eieren van gemaakt. 
 
Jarige kinderen 
Op 5 april is Emmanuel jarig en op 18 april is Diane jarig! Dit gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij, 
het mooie weer zit er weer aan te komen en we gaan er leuke feestjes van maken! Hier komen vast 
nog wel leuke verhalen van, wij hebben er zin in!  
 
Tot de volgende nieuwsbrief!  
 
Driestroomhuis In Nij Begjin  
 
 

 



 

 

 

 

  


