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.28 maart a.s. gaan om
11.00 uur de deuren open
van:

Jenaplanschool
Lindekring

Belangstellenden uit het dorp
of omgeving en nieuwe ouders
worden van harte uitgenodigd.

11.00.  Inloop in de stamgroe-
pen
12.30. Info over het jenaplan-
concept
12.00. Een stukje viering
12.30 Ontmoeting met ouders,
stamgroepleiders en kinderen.

Voor kinderopvang wordt gezorgd.

Van onze verslaggevers Bart Polman en
Gijs Franzen.
Eerst leerden we hoe we een inter-
view moesten voorbereiden. En
daarna ook uitvoeren.  Eerst moet je
pen en papier en het telefoonnum-
mer van de school meenemen. Ook
moesten we onze eigen naam op-

schrijven voor
het geval dat
we ons verga-
ten voor te stel-
len.
Dan gingen we

bellen en stelden we  ons voor en
vertelden we wat we wilden gaan
doen. Dan vroegen  we of het goed
was. En als het niet goed was,  dan
vroegen we of hij of zij een ander
bedrijf of persoon wist. Als het wel
goed was, vroe-
gen we wanneer
we konden ko-
men en hoe laat
we konden ko-
men. Ook vroe-
gen we waar het bedrijf stond of
waar de persoon woonde. Daarna
schreven we alles op.

Als we het interview moesten doen,
dan gingen we naar het bedrijf of
persoon toe en we hadden allemaal

vragen op een
papier geschre-
ven. Als we
klaar waren met
het interview
dan gingen we

weer terug naar school. Op school
schreven we een verslag van het
onderwerp. We moesten van de vra-
gen een goed lopend verhaal maken.
Iedereen vond het leuk.

We hopen dat u het ook leuk vond
om onze verslagen te lezen.

Interview met Leonieke de Leeuw
Van onze verslaggevers: Déwin Jan-
sen, Sam Holla en Dylan Molennaar
Leonieke wilde met paarden gaan
werken omdat ze van paardrijden
hield, dus begon ze met paarden te
werken.
Om met paarden te kunnen rijden
heb je nodig: een paard, zadel,
hoofdstel, bak en een weiland .
Ze begon met paardrijden toen ze
6 was en ze werkt nu 3 tot 4 jaar
met paarden.
Het verzorgen moet ook gebeuren.
Om half 7 paarden voeren, om 8
uur stallen mesten en 11 paarden
berijden.
Ze is met het bedrijf begonnen
omdat ze school niet leuk vond en
een baas ook niet, dus heeft ze
Odiliahoeve gekocht.
Ze heeft 18 paarden, 2 shetlanders,
een jaarling (een paard van een
jaar) 1 tweejarige (een paard van 2
jaar) 2 dekhengsten, pony’s en 12
gewone paarden. Dit zijn alle
paarden, het zijn echte raspaarden.
Een paard kost ongeveer 15 tot 20
duizend euro, maar dat ligt aan
zijn figuur. Dus een paard dat niet
mooi loopt kost 10 duizend euro
en een paard dat heel mooi loopt
kost 30 duizend euro.

Ze heeft niet echt een lievelings-
ras, ze zijn allemaal geliefd.
Een lievelingspaard heeft ze wel,
zelfs twee: Pantheon (een knpn’er)
een Nederlands paard en Serrebi-
joux (spreek uit als Serebiesjoe) en
dat is een merrie.
Ze heeft geen zeldzame rassen, die
leven alleen in het wild.
De stichter van Odiliahof is Bert
Strijbos. Maar ze mocht de naam
niet overnemen, dus het heet nu
Odiliahoeve. Odiliahoeve bestaat
al 3 jaar. Ze houdt van alle dieren
behalve van poezen en katten. .

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

De redactie van De dorpskrant is
blij verrast met het resultaat van de
samenwerking met de gelegenheids-
redactie, gevormd door de leerlin-
gen van groep acht van Jenaplan-
school Lindekring. ‘n Mooie krant!

Het plezier, waarmee aan dit project
is gewerkt, het enthousiasme en de
creativiteit, ze hebben het allemaal
zelf gedaan. Maar mede ook de
medewerking van het schoolteam
waarin zeker de leidende rol van
Leon genoemd mag worden, heeft
de redactie al doen besluiten vol-
gend jaar weer een Dorpskrant sa-
men te gaan maken. De 5e alweer.

De artikelen zijn geplaatst, nu nog
het drukken van de krant en daarna
terug naar school om samen  het
inlegvel in te vouwen.
Oordeelt u zelf, het resultaat heeft u
in uw hand. Veel leesplezier!

Hoe is de Dorpskrant
gemaakt?

De Odiliahoeve

Van de (Hoofd)Redactie
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Deze krant is zeer bijzonder omdat
hij gemaakt is door kinderen van

onze school.
De redactie werd gevoerd door:

Leerlingen bovenbouw
Jenaplanschool de Lindekring

Van onze verslaggevers: Demi Leconte
en Lotte Sliedregt.
Ida Daanen heeft nog een heel goed
geheugen. Dat was natuurlijk fijn,
want ze kon ons nog heel veel over
vroeger vertellen. Ida wordt in april
al 90 jaar oud. Ida woont al 57 jaar

in St. Agatha en is
ook al 57 jaar ge-
trouwd. Ze heeft 3
jongens en 1
meisje. Dat zijn:
Jan Daanen, Bart
Daanen, Tien
Daanen en Wilma
Bosma.

Ze vond het hier vroeger in St Agat-
ha, wel leuk maar moest zich in het
begin wel aanpassen. Dat kwam
omdat ze in haar vorige huis een
smederij hadden. Dan is het natuur-
lijk wel wat anders als je in een keer
in een boerderij gaat wonen!
Ida had 6 broers en 1 zus die nou
helaas al allemaal zijn overleden.
Ida heeft niet op de Lindekring op
St. Agatha gezeten. Best veel is nog
hetzelfde op school. Je moest vroe-
ger ook de tafels uit je hoofd kennen
en je moest ook de zinnen ontleden
bij taal en spelling. Ida was vroeger
huisvrouw. Ze wilde eigenlijk juf
worden, maar daar was in die tijd
helaas geen geld voor. Omdat ze
met zo velen waren moest Ida dus
huisvrouw worden. Ida vond huis-
vrouw zijn wel leuk, vooral het ko-
ken en wassen. Er zijn wel veel ver-
schillen vindt Ida. Het is vooral een
groot verschil dat alles veel makke-
lijker is geworden dan nu. Ze vindt
het bijv.  fijn dat je ook mag kiezen
wat voor werk je gaat doen.

Als je
vroege r
niet goed
kon leren
en je was
te vaak
b l i j v e n

zitten moest je de school verlaten.
Dat is bij Ida gelukkig niet gebeurd.
Ida heeft suikerziekte, dat is heel
vervelend. Daarom moet ze ook
goed opletten wat ze eet. Ze kan niet

zo goed meer zien. Haar ogen zijn
zo verminderd dat ze niet meer
kan lezen, alleen grote letters. Een
bril heeft in haar situatie geen zin
omdat bepaalde stukjes in haar
ogen het minder doen. Naast Ida
woont ook haar dochter Wilma
Bosma. Dat is natuurlijk erg fijn.
Soms doet Wilma dingen in het
huishouden zoals de boodschap-
pen. Ida’s man kookt nog steeds
zelf en Wilma doet de was, en Ida
vouwt het op. Ze heeft nog best
veel spullen van vroeger. Helaas is
er veel verloren gegaan doordat er
een brand was geweest.

garde het super deed. En ze vinden
het ook leuk dat hun dochter Nina
bij de dansgarde zit en ze waren
heel trots op haar.
Interview met prins Sjoerd en
prinses Juultje.
Juultje kwam van hockey en ging
achter de computer. Toen kwam
haar moeder en zei: “Juultje, ik
moet je iets vertellen”, en toen ver-
telde ze het grote nieuws dat Juultje
jeugdprinses was. Sjoerd kwam
thuis van voetbal en moest naar bo-
ven van zijn moeder. Hij dacht dat
hij straf kreeg, maar gelukkig was
dat niet zo. Zijn moeder zei: “Je
bent jeugdprins” en zo werd het
voor hun bekend gemaakt. Bij het
prinsenbal werd het voor hun span-
nend, want toen werd bekend ge-
maakt dat ze jeugdprins en -prinses
waren. Ze moesten naar het toilet
om zich om te kleden, maar Sjoerd
lukte het niet om weg te gaan want
de hele raad stond om hem heen.
Toen moesten ze naar buiten en ze
kregen toeters en toen moesten ze
naar de ingang en heel hard toete-
ren. Zo werd het voor iedereen be-
kend gemaakt. Ze vonden het best
moeilijk om het geheim te houden
voor hun broertjes en zusjes en de

rest natuurlijk. Zij hebben natuurlijk
ook een lijfspreuk. Dat is: “Wij la-
ten de bal de bal en gaan knallen
met de carnaval.” Ze vonden de car-
naval heel leuk. Dat komt doordat
iedereen superleuk meedeed. Sjoerd
vond de optocht in Oeffelt het leukst
en Juultje kon niet kiezen, want zij
vond alles leuk. Ze hebben hele leu-
ke dingen gedaan in de carnavalsda-
gen en ze mochten laat naar bed.
En zo hebben ze de carnaval over-
leefd!!!

Eén van de oudste in-
woners van Sint Agatha

Van onze verslaggevers Noortje van
Bergen en Nina Swertz.
Interview met prins Wilco d’n
Urste en prinses Francien.

Prins Wilco en prinses Francien
zijn prins en prinses geworden
doordat er gestemd is door alle
mensen van de carnavalsvereni-
ging. Wilco en Francien vonden
het moeilijk om het geheim te
houden voor de kinderen en de
rest. Zij hebben natuurlijk ook een
lijfspreuk. Die hebben ze samen
bedacht met de geheime commis-
sie. Hun lijfspreuk is: “Effe gen
benzine diesel of gas maar vol da
glas!” Ze hebben een hele leuke
carnaval gehad en ze vonden alles
leuk, Dat komt doordat iedereen
leuk meedeed en de sfeer was
goed. Ze vonden het moeilijk om
te zeggen welke activiteit het leuk-
ste was, want alles was heel leuk.
Ze hebben heel veel in de carna-
valsdagen gedaan, bijvoorbeeld:
prinsenbal (de onthulling), eigen
receptie, andere recepties, pronk-
zittingen, de nacht van, schoolbe-
zoek, ziekenbezoek, sleutelover-
dracht, optochten, brunch, kinder-
middag (avond), haring happen en
als laatste het kotelettenfeest. Ze
vinden natuurlijk ook dat de dans-

Carnaval 2010


