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Duorsum libje yn Garyp
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En dan noch eefkes dit...
De Fryske flagge is foar in soad Friezen in wichtich symboal. 
Wannear’t sy de pompeblêden sjogge, begjint harren hert 
hurder te slaan... En dy Fryske flagge komst oeral op ‘e wrâld 
tsjin, want oeral binne Friezen. Omrop Fryslân ropt Friezen 
om utens op om foto’s mei in Fryske flagge op de online kaart 
te setten fia www.omropfryslan.nl/fryskeflagge.

KOM FIERDER

Tsjil komt acht kear yn it skoaljier út; fjouwer kear foar de krystdagen en fjouwer kear dêrnei. Elke Tsjil hat in oar 
tema, lykas it nije ynteraktive programma Tsjil Tsjekt fan Omrop Fryslân, dêr’t jim fan oktober ôf oan mei dwaan 
kinne. Wurkje jim op skoalle ek oan in tema? Dan kin dyn juf of master yn de temateek fan Spoar 8 grif mear 
Frysktalich lesmateriaal fine dat by dit tema oanslút. Hjirûnder de tema’s fan dit skoaljier:

 1 Septimber 2022 Power!  Enerzjy en duorsumens
 2 Oktober 2022 Lekker lêze Berneboekewike en nije taal
 3 Novimber 2022 Wat sjoch ik dêr? Toaniel en keunst
 4 Desimber 2022 Dochst mei? Famylje en tradysjes
 5 Febrewaris 2023 Hoe bliuwsto waarm? Bewege en sûn ite
 6 Maart/april 2023 Plak op ’e wrâld Alles oer wenjen
 7 Maaie 2023 Ferwûnderje dy Natuer en lânbou yn Fryslân
 8 Juny/july 2023 Wat is it hjir moai Fryslân op ’e kaart

Groetnis, Tjitske

KINSTO ÚS HELPE??
Miskien hast foarich jier al yn Tsjil lêzen wat 
operaasje Fryske flagge is en oars witst it no. 
Friezen dy’t yn in oar lân wenje, wurde frege om 
in foto fan harren sels te meitsjen mei de Fryske 
flagge en dy nei Omrop Fryslân te stjoeren. It 
is in grut sukses mar der steane wol in soad 
folwoeksenen op dizze online kaart. Tsjil is no 
op syk nei bern fan 9 oant 13 jier, dy’t lykas dy 
op skoalle sitte en út Fryslân komme, mar no yn 
in oare provinsje of in oar lân wenje. 
Kinsto ús helpe? Of wolst graach wat oars mei 
ús diele? Sjoer dan in mailtsje nei tsjil@cedin.nl. 
In soad wille mei Tsjil!

Moai datst it iennige echte Tsjil-magazine yn hannen hast! 
Yn dit tydskrift fynst in gedicht, ynterviews, in ferhaal, aardige dinkjes 
om te witten, ynformaasje oer de natuer, in strip, in puzelside en sa 
mear. Allegear yn it Frysk. It iene wat makliker en it oare wat dreger om te lêzen. Ast der net 
útkomst, kinne jim ek tegearre lêze of miskien wol master of juf wol in stikje foarlêze. 

HA GOEIE!HA GOEIE!
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GEDICHT

Sin oan lekker op fakânsje,
reizgje yn it bûtenlân.
Sin oan oare minsken moetsje,
sin oan sinne, bergen, strân.

Sin oan nije aventoeren,
Sin oan wille en fertier.
Sin oan hearlik lekker neat dwaan,
witst noch wol fan ferline jier?

Sin oan jûns noch nei it swimbad,
sin oan pizza en kebap.
En ik rêd my by de bakker,
Sis no sels, is dat net knap?

Mar nei trije wike frjemdte,
fyn ’k it bûtenlân wol bêst.
Krij ik sin om wer nei hûs ta,
sliepe yn myn eigen nêst.

Ik krij sin oan mem har iten,
jirpels, griente, boardsje brij.
Ik krij sels wer sin oan skoalle,
sin oan jimme, sin oan dy.

SIN OAN
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SJOCH MY

Der is fan alles oan harren hûs yn 
Garyp oanpast, wit Marije: ‘Wy hawwe 
sinnepanielen op it dak. Sa meitsje wy 
ús eigen stroom.’ Mei dyselde stroom 
lade se de elektryske auto op. En 
gas brûke se ek al net mear. ‘Ast gas 
stookst, waarmet de ierde op. Dat is 
net goed foar minsken en bisten.’

Dêrom hawwe se no in waarmtepomp. 
‘Dy hellet waarmte út de bûtenloft 
en ferwaarmet dêrmei it wetter. Dy 
ferbrûkt minder stroom’, leit mem 
Richt út. De pomp hat wol efkes nedich 
om it wetter op te waarmjen. ‘Ast 
te lang dûst, dan is der net genôch 
waarm wetter mear’, fertelt Marije. 
Mar dat fynt se gjin probleem. ‘As ik 
shampoo yn myn hier doch, set ik de 
dûs gewoan út. En ik ha in timer. Dy 
giet nei fiif minuten ôf.’ Sa fergriemt se 
minder wetter.

Ek bûtenshûs let Marije goed op. Se 
giet der geregeld op út om swalkôffal 
op te heljen. ‘Myn freondintsje Nienke 
en ik nimme dan in pûde en in 

griper mei.’ Foaral yn de boarterstún 
is it raak. ‘Dêr litte âldere jonges 
snoeppapierkes achter of bierfleskes.’ 
Offal moat beslist net yn it wetter 
telâne komme, wit Marije. ‘Dan 
komt it yn see. Fisken ite it dan op. 
En dy ite minsken wer op. Dan krijst 
mikroplestiks binnen en dat is giftich.’
Marije-en-dy hawwe in eigen moestún. 
Dêrfan wit se seker dat der gjin gif 
op sit. ‘Wy hawwe ierappels, griente, 
fruit en krûden. Myn favoryt binne de 
Switserske munt en de goudsjeblom. 
Dy doch ik wolris yn myn wetter, want 
dat jout in lekkere smaak. Dan sizze 
minsken: ‘huh Marije, wat hasto yn dyn 
fleske?’ Se fine it in bytsje nuver, mar 
dat makket my neat út!’

Marije wit presys hokker krûden ytber 
binne. ‘De bledsjes fan koweblomkes 
binne hiel lekker. Mar de stamper 
kinst better oerlitte foar de de bijen. 
Dêr kinne sy wer nije blomkes mei 
groeie litte.’ Wistesto datst fan guon 
túch (ûnkrûd) ek gewoan snobje kinst? 
‘Lykas hynsteblom of kleefkrûd.’ Ast 

sels iten ferboust, hoechst ek minder 
te keapjen, leit Marije út.
Klean en boartersguod kinst 
twaddehânsk skoare. ‘Foar ien 
spikerbroek is in swimbad foar yn ’e 
tún (fan ûngefear 5 by 2 meter) oan 
wetter nedich’, leit Marije út. ‘Dan 
sjochst der wol leuk út, mar sa folle 
wetter fergrieme is net leuk. Dan kinst 
better klean recyclje.’

Marije en har famylje dogge fan alles 
om goed mei de natuer om te gean. 
Fan dyn eigen iten ferbouwe oant 
minder wetter ferbrûke of klean 
keapje. Sa sjochst, it hoecht net hiel 
dreech te wêzen. Marije: ‘Mei dy lytse 
bytsjes makkest de wrâld wat better.’ 

Dûzelet it dy soms ek ast it nijs sjochst? Klimaatferoaring, plestik 
sop... Problemen dêr’t net samar in oplossing foar is. Fregesto 
dy wolris ôf watsto dêrtsjin dwaan kinst? Miskien hast wat oan 
dizze tips fan Marije (9). Sy wennet mei har heit, mem en twa 
suskes yn in ferduorsume hûs yn Garyp. En se wit ek nochris 
alles fan de natuer.

MARIJE BUMA 



  

Ulen

EEFKES 
FOARSTELLE

Der binne op ’e wrâld 177 ûlesoarten. 
Ulen binne wol rôffûgels, mar foarmje 
yn de fûgelwrâld in aparte groep. 
Yn Nederlân binne fiif soarten  frij 
algemien: dat binne de hoarnûle 
(ransuil), de goudûle (kerkuil), de 
wâldûle (bosuil), de stienûle (steenuil) 
en de fjildûle (velduil). Sa no en dan 
sjogge we ek noch wolris in oehoe, 
snie-ûle of rûchpoatûle.

Ulen ite foaral mûzen. It oantal mûzen 
bepaalt ek it oantal aaien dat ûlen 
lizze. Yn in goed mûzejier kinne ûlen 
wol trije kear briede. Se krije dan yn 
totaal soms mear as 20 jongen.
Ulen meitsje leaver sels gjin nêst. Holle 
beammen, âlde roeke- of eksternêsten 
en nêstkasten binne favoryt. De aaien 
fan ûlen binne wyt. 

Ulen binne foaral nachts aktyf en 
se binne net benaud foar minsken. 
Hoarnûlen sliepe oerdei faak byinoar 
yn in beam. Dy beam kin gewoan by 
minsken op it hiem stean. Goudûlen 
wenje foaral by boeren yn ’e skuorre. 
De fûgelwacht hinget dêr faak spesjale 
nêstkasten foar harren op. Stienûltsjes 
wolle ek wol yn in nêstkast. De fjildûle 
en de wâldûle wenje fansels yn it fjild 
en yn ’e bosk.

It protte ûlen wurde net âld. Der 
sneuvelje nochal wat yn it ferkear en 
ek yn in strange winter geane der in 
protte dea. As in jonge ûle syn earste 
jier oerlibbet, kin er dêrnei wol in jier 
as tsien wurde.

Goudûle Bosk- of Wâldûle

Fjild- of Katûle

Stienûle

6 | Tsjil magazine Troch: Jurjen van der Meer | Foto: Teun Veldman



Namme: 
Hidde Sido Hoogland (Sido is in kombinaasje fan pake 
Sietse en pake Douwe)

Leeftiid:
 11

Hoe sjocht jim húshâlding derút?
 Ik haw in heit en mem en twa bruorkes;  
Tjalling (9) en Teije (7)

Wêr bist berne? 
Velp (Gelderlân)

Hokker taal praten jim dêr? 
Nederlânsk (mar ik sei wol heit en mem). Heit prate doe 
wol Frysk tsjin my.

Hoe âld wiest doe’t jimme nei Fryslân ferhuzen? 
Hast fjouwer

Wêrom binne jim nei Fryslân ferhuze? 
Mear romte en rêst en tichter by famylje

Wêr wennest no? 
Wiuwert 

Hoe binne jim yn Wiuwert kaam? 
Doe’t heit noch yn Fryslân wenne kuorballe heit by 
Burdaard. Dan hie er ek wolris in wedstriid tsjin WWC 
yn Mantgum en Wiuwert. Hy fûn it aardige minsken, en 
dêrom woe hy wol yn dizze hoeke om in hûs sykje.

Wêr sitst op skoalle? 
Ik sit op de Bûtensprong, dat is de gearwurkingskoalle 
fan Wiuwert en Boazum

Hoe fynst it om hjir te wenjen? 
Leuk!! Wy hawwe in slingertou oer de sleat, in grutte 
tún, simmers swimme wy yn de feart, we hawwe in keet 
en ik mei graach hutten bouwe. Yn de simmerfakânsje 
ha wy altyd spulwike. Dan dochst oan allegear spultsjes 
mei sa as in farvegefjocht, survival, drekvolleybal ensa 
en der is dan in lytse merke (kermis).

Wiuwert is wol in hiel lyts doarp dochs? 
Ach, hoechst mar 5 kilometer te fytsen, dan bist al by de 
winkel yn Mantgum.

Wat fynsto it moaiste plakje fan Fryslân? 
De Snitser Mar om’t wy sels in boat hiene. Ik hâld fan 
swimmen, farre mei ús eigen boatsje, fiskje en de 
feesten op it wetter. We hawwe dêr ek in kear te jutten 
west. Doe ha wy in flesse fûn mei in brief deryn fan in 
jonge út Switserlân. Wy hawwe dy jonge in brief skreaun 
en hy hat ek wer werom skreaun. 

Hokker taal praatsto no? 
Frysk en Nederlânsk troch elkoar. Mei heit altyd Frysk, 
mei mem troch elkoar, dat giet automatysk.’

Hast ek in Frysk idoal?
 De Hûnekop en de doelleazen. Ik haw se dit jier beide 
sjoen op it befrijdingsfestival yn Ljouwert. Myn favo 
nûmer fan de Hûnekop is De papegaai.

Wêrom binne dat dyn idoalen? 
Om’t it Frysktalich is en ik it leuke muzyk fyn.

Wat wolst fierder noch kwyt? 
Ik wie mei ús heit te fiskjen mei ús rubberboat en doe klapten we ergens op. De motor knalde omheech. We seagen dat der 
in ding mei in soart puntfoarm ûnder wetter siet. Doe ha we besocht om dat ding derút te krijen en doe seach heit dat it in 
boatsje wie, in skouke fan sa’n fjouwer meter. By de pleatsen fierderop wisten se net fan wa’t dy boat wie. Yn it doarp wist ek 
net ien it. Mei in boer en syn trekker ha we de boat doe út it wetter lutsen. Mei de trekker mei foarlader is de boat by ús thús 
brocht. We hawwe mem frege oft we de boat hâlde mochten, dat mocht! Wy ha de boat strale litten en opknapt en skildere 
yn ’e winter. Wy hawwe peddels kocht en in motorke derachter hongen en no kinne we der mei te farren en te fiskjen. De 
boat hat ek in namme: Mochtfanmem.’

Dizze kear yn ‘Tsjil oer de grins‘ komme we yn 
’e kunde mei Hidde Hoogland. Hidde is berne yn 
Gelderlân mar wennet sûnt syn fjirde jier yn Fryslân. 

OER DE GRINS
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Stroom
Om enerzjy op te wekken, dus om stroom te meitsjen, wurde 

saneamde fossile brânstoffen brûkt. Dizze brânstoffen binne 

net ivich beskikber want de minsken hawwe al in hiel soad 

opbrûkt. Foarbylden fan fossile brânstoffen binne ierdgas, 

stienkoal en ierdoalje. By de ferbrâning hjirfan komt it gas 

CO2 frij (in broeikasgas neame we dat ek wol) en dat is net 

goed foar it miljeu want dat waarmet de ierde op.  It is dêrom 

nedich om duorsume (duurzame) enerzjy te meitsjen, mar wat 

is dat eins?

Duorsum
Duorsume enerzjy is enerzjy dy’t op in miljeufreonlike manier 

opwekt wurdt. It wurd duorsum betsjut dat it bedoeld is om 

lang mei te gean, dat der sa min mooglik belesting is foar de 

natuer en dat der (hast) gjin nije grûnstoffen brûkt wurde. 

By duorsume enerzjy kinst tinke oan wetter-, sinne-, en 

wynenerzjy, ek wol griene stroom neamd. Yn dizze Tsjilpost 

sille wy it no fierder ha oer wynenerzjy.

Wynpark
Yn de Iselmar is in wynmûnepark boud. Yn dit wynpark 

steane 89 turbines dy’t derfoar soargje kinne dat der sa’n 

fiifhûnderttûzen húshâldingen stroom brûke kinne. Dat is 1,2% 

fan it stroomferbrûk yn Nederlân. 

Wynpark Fryslân is it grutste wynpark 

fan ’e wrâld dat yn in binnenwetter 

boud is. Hoefolle enerzjy der opwekt 

wurde kin, hinget fansels fan de 

wynkrêft ôf.
De turbines binne 180 meter heech 

boppe it wetter en se sitte ek nochris 

28 meter yn de grûn sadat se net 

omwaaie. Eefkes ta fergelyk; de Achmeatoer yn Ljouwert is 

115 meter heech. Oan in wynturbine sitte trije blêden dy’t yn 

’e rûnte draaie. Ien sa’n blêd is 65 meter lang! Dat hiest net 

tocht hin? 

Hoe wurket in wynturbine?

Troch de hurde wyn boppe de Iselmar begjinne de roerblêden/

wjukken fan de wynturbine te draaien. Achter dizze roerblêden 

sit in generator (in soad motor dy’st ek yn in auto hast). Dizze 

wurdt troch de draaiende bewegingen fan de roerblêden 

oanset. Sa wurdt wynenerzjy opwekt. 

De opwekke enerzjy giet troch in stroomkabel, dy’t op de 

boaiem (bodem) fan ’e Iselmar leit, nei in transformaasje-

stasjon by Breesândyk, healwei de Ofslútdyk. Dêr wurdt de 

elektrisiteit fan de wynturbines omset nei heechspanning

dy’t fia de heech spannings kabels nei it Fryske elek trisiteitsnet 

giet. It kin dus mar 

sa wêze datsto 

dyn mobyltsje 

mei dizze stroom 

oplaadst.
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It liket sa maklik. De stekker yn it stopkontakt en dyn mobyltsje wurdt opladen. Dochs bart der 

hiel wat achter dat stopkontakt. De fraach nei enerzjy (stroom) wurdt hieltyd grutter. Der komme 

hieltyd mear minsken op ’e wrâld, der binne in soad fabriken en wy brûke thús mear en gruttere 

apparaten dy’t stroom nedich ha. It opwekken fan enerzjy út fossile brânstoffen is hiel min foar de 

luchtkwaliteit en it klimaat. Mar hoe moat it dan?

Foar de wyn



 

Fragen nei it lêzen

Wurdt der by jim yn de 
omjouwing of thús of op 
skoalle ek duorsume enerzjy 
brûkt, bygelyks sinne- of 
wynenerzjy? Fertel it oan dyn 
buorman of buorfrou yn ‘e 
klasse of yn dyn groepke. 

Wat is de belangrykste boadskip út de tekst 
‘enerzjy fan ‘e wyn’?

A. Dat it ierdgas op is 
B.  Dat it nedich is om duorsume enerzjy te 

meitsjen
C.  Dat der mear wynmûnen komme moatte 

yn Fryslân

Lês it stikje ‘Wynpark’ nochris. Wat is der 
sa bysûnder oan wynpark Fryslân?
A. It is it grutste wynpark fan Europa
B. Dizze wynturbines binne de heechsten 
fan ‘e wrâld
C. It is it grutste wynpark fan ‘e wrâld dat 
yn in binnenwetter boud is

1 2   

5   4

Wêrom is tefolle CO2 neffens de tekst sa ferkeard foar de ierde?3

Yn de tekst, ûnder it kopke 
Duorsum, stiet dat duorsum 
ûnder oare betsjut dat der 

(hast) gjin nije grûnstoffen brûkt 
wurde. Kinne jim yn jim groepke twa 
fan dizze grûnstoffen betinke?

TSJILPOST

o

o

o

o

o

o
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In roerblêd/wjuk fan in wynturbine yn 
de Iselmar is 65 meter lang. Oerlis mei-
inoar wat de heechste (tsjerke)toer, 

peal, mêst of flat yn de buert fan jim skoalle 
is. Miskien stiet de hichte hjirfan sels wol op 
in buordsje of op it ynternet. Fergelykje dat ris 
mei de lingte fan in roerblêd. Kinst it op papier 
tekenje sa as it plaatsje mei de Achmeatoer yn 
Ljouwert hjirneist? 

6
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Midden yn ’e nacht

Ik skrik my hielendal wyld fan it lawaai. 
Wêr’t myn dream oer gie, wit ik no al 
net mear. Mar it wie in aventoer. De 
wekker skuort de dream samar stikken. 
Ik kom oerein en set it ding út. Hooplik 
ha heit en mem it net heard, of Lieke. 
Lieke soe ris witte moatte wat we fan 
plan binne mei har stoere klasgenoat, 
ha!
It is 3.00 oere, seit de wekker. Ik sjoch 
nei de beide nullen. It kin pas ien minút 
oer trijen wurde, of tweintich minuten 
oer, as it earst nul west hat. Sa stil 
mooglik lûk ik de klean oan. Ik fiel my 
noch wat sweverich. Mar dat sil aanst 
wol better wurde. Op sokken gean ik de 
trep ôf, nei ûnderen ta. Yn de keuken 
doar ik it ljocht net oan te dwaan. Mar 
ik moat wol wat ite. Op ’e taast helje ik 

twa sûkeladekoeken út it keukenkastke. 
As ik sitten gean sil om te iten, betink ik 
my dat der miskien wol krûmels op tafel 
komme. Nee, dat sjogge se moarnier! 
Fluch gean ik nei de bykeuken ta en lûk 
myn jas oan. De achterdoar is op slot. 
Mar ik wit wêr’t de kaai hinget. Sachtjes 
doch ik de doar iepen en stap nei bûten 
ta. Hiel kâld is it net. Donker wol. Alle 
strjitljochten binne út. En der is gjin 
moanne. Dat komt goed út. Ik rin nei 
de stoepe ta en gean op it lege muorke 
fan de buorlju sitten. Dêr yt ik myn twa 
koeken op. Ik trilje wat.
Nei in skoftke kom ik oerein en stek de 
strjitte oer. Deastil is it. It fielt nuver. 
Ik moat gjin plysje tsjinkomme. Binne 
dy nachts altyd op strjitte? Of oare 
minsken? Ik hoopje mar dat gjinien 
my sjocht. Nei in pear minuten kom ik 
by it steechje dat nei Jolt ta giet. Dit is 
best ing, no. Soe Iris hjir al foarbykaam 
wêze? Stoer dat se dat doart. As ik it 
steechje út bin, sjoch ik algau dat Jolt 
en Iris my opwachtsje. ‘Hoi,’ flústerje 
ik. Se flústerje ‘hoi’ werom. Iris dielt 
mûtsen út. We lûke se hielendal oer it 

1.��Anno�lûkt�sa�stil�mooglik�de�klean�oan.�Hoe�fielt� 
er�him�nef fens�de�tekst?

a. Sliepperich
b. Sweverich
c. Senuweftich

2.�Wêrom�yt�Anno�de�koeken�bûten�op?
a. Om ‘t it binnen te tjuster is
b. Om ‘t it oars tefolle lawaai makket
c. Om ‘t hy bang is dat der krûmels op ‘e tafel komme

3.�Wêr�soe�Jolt�foar�soargje?
a. Bûslampen
b. Papier
c. Tape

4.�Hoe�witte�se�nef fens�de�tekst�wat�Kevin�syn�keamer�is?
a. Kevin fertelde oer it útsicht fanút syn keamer
b. Anno hat der al in kear west en wit it dêrom
c.  Se sjogge gerdinen mei Fortnite derop, dat is Kevin syn 

grutte hobby.
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Midden yn ’e nacht

Yn it boek Jou my de romte skriuwt 
Anno oer syn jier yn groep 7. It wie 
in rotjier, hy waard pest en troch al 
syn klasgenoaten yn ’e steek litten. 
Hoe langer it duorret, hoe slimmer it 
wurdt. Hoe moat er dêrmei omgean? 
As er him gjin ried mear wit, siket 
hy help by twa klasgenoaten dy’t ek 
pesten wurde. Mei har trijen betinke 
se in plan. 

Hawwe jim sin oan in spannend 
projekt op skoalle? Doch dan mei 
oan Anno N. Yn dizze escape(class)-
room, dy’t jim op skoalle útfiere, 
kinne jim puzels oplosse en koades 
kreakje. Troch goed mei-inoar gear te 
wurkjen, reparearje jim it digiboerd, 
feroverje jim boartersguod werom 
en as it goed is... befrije jim sels de 
direkteur fan jim skoalle! 

Jim juf of master kin mear ynfo fine 
op www.annon.frl. As jim skoalle hjir 
oan meidocht, krije jim it boek Jou my 
de romte en de lesbrief der fergees 
by.  

It boek is ek los te bestellen  
by de AFUK.

gesicht hinne en sjogge elkoar oan. Ik 
kin it net helpe, ik moat eefkes laitsje. 
Mei in skjirre hat se der trije gatten yn 
knipt. Twa foar de eagen en ien foar 
de mûle. Net netsjes, de eagen stean 
skeef. We sjogge derút as misfoarme 
bisten. Freeslik. Iris moat ek laitsje. Jolt 
drukt fluch syn finger op ’e mûle. Ja, we 
moatte stil wêze.
We gean. Stil rinne we oer strjitte. Ik 
trilje noch altyd wat. It is ek kâld. It 
papier ha ik noch net sjoen. Dat hat Iris 
by har. Jolt soe foar tape soargje. Dan 
plakke we dat aanst op de
ruten fan it hûs fan Kevin. Mei de tekst: 
Walter! Stop pesten Kevin! Oars pakke 
we dy! Net in hiel moaie tekst, mar toe 
mar.

We komme by it hûs. It is in nij hûs, 
se wenje der noch mar krekt. Kevin 
hat deroer ferteld yn de klasse. Ik hie 
tocht dat it grutter wie, mar dat is net 
sa. We witte wat Kevin syn keamer is, 
hy fertelde dat hy oer it lân útsjocht. 
Dan sliept hy dus achter, en dan moat 
Walter hjir oan de foarkant sliepe, 
want syn heit en mem sliepe ûnder, 
sei Kevin. Omdat syn heit in beheining 
(handicap) hat. Dat sjogge we faak, 
omdat hy konsjerzje is op in pear 
skoallen, ek op dy fan ús. Soms is hy 
der om skjin te meitsjen, of dingen te 
reparearjen. Dat wurk kin hy noch wol  
dwaan, mar hy rint bryk.

We sille de tún yn stappe, mar krekt 
op tiid hâld ik de oaren tsjin. De tún 
is noch hielendal net klear. It is noch 
gewoan modder. Mar wol hiel netsjes 
oanharke. Ik tink dat der krekt gers yn 
sit, dat noch groeie moat. ‘Dit kin net. 
Dan stappe we yn de modder,’ flústerje 
ik tsjin de oaren. ‘Wat boeit dat no? Dan 
makkest dyn skuon toch wer skjin,’ seit 
Iris sachtjes. ‘Se kinne ús fuotstappen 
sjen,’ sis ik. ‘En dan kin de plysje 
derachter komme wa’t we binne.’

NEI IT LÊZEN



TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD

1

2

Wat wie it in hearlike simmer! Of 
net dan? Mar we hawwe we ek 
nocht oan it kommende jier. Dit 
jier sil Omrop Fryslân Tsjil los mei 
Tsjil Tsjekt. En dêrfoar komme 
we miskien wol by dy op skoalle 
del. Om jim ûnthâld (geheugen) 
in bytsje op te frissen, stelle 
wy Raynaud fiif fragen oer Tsjil 
Tsjekt. 
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TSJILLE

‘Fia in ynternetlink 
komst út by Tsjil Tsjekt. 
Dêr sjochst fanôf 
oktober de nije les fan 
master Raynaud klear 
stean. Yn Tsjil Tsjekt 
sjochst allegear leuke 
fragminten, ûnder 
oare ek mei Pleinpraat 
en Tsjil International. 
Dêrby hearre fragen 
dy’t jim mei de hiele 
klasse oplosse kinne. 
We slute de earste les 
fan elk tema ôf mei in 
challenge.’

Wat is Tsjil Tsjekt ek alwer?

‘Tsjil Tsjekt is in programma yn de foarm fan in 
ynteraktive les. It programma kinne jim mei de 
hiele klasse folgje. Ien fan de ûnderdielen is in 
challenge. En wat no it álderleukste is: dy kom 
ik by jim op skoalle dwaan! Fierder stiet der alle 
kearen in oar tema sintraal en mei ik jim fanalles 
fertelle en freegje oer dat ûnderwerp. Soest hást 
sizze kinne dat ik foar in heal oerke jim master 
bin.’

Hoe wurket dat dan krekt? 



3

5

Folgest ús al op TikTok, Instagram en YouTube? Dat soene wy leuk fine! 

‘Yn Pleinpraat giet Gaiske alle wiken op paad mei in fraach. Sa seach sy foar de 
simmer bygelyks nei wille yn it wetter. Yn ’e simmer swimme wy allegear wolris yn it 
wetter, mar hoe feilich is dat eins? Watfoar smoargens krijst binnen ast it bygelyks by 

fersin opdrinkst? Gaiske socht it út yn it lab. 
Foar Tsjil Tsjekt sil Gaiske ek wer op paad mei 
allegear fragen!

Ek Tsjil International is te sjen yn Tsjil Tsjekt. 
Hjiryn ‘fleane’ Laura en Gaiske oer de wrâld 
om te sjen hoe oars it dêr is as yn Fryslân. 
Is der in ferskil yn hoe’t misken libje of hoe’t 
se har gedrage? Laura en Gaiske seagen 
bygelyks al nei drinkwetter yn Albanië, 
super grutte supermerken yn Amearika en 
alderferskuorrendste hjitte yn Nij-Seelân. Sa 
learst nochris wat fan en oer de wrâld!’

4
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‘Alle tema’s fan Tsjil Tsjekt slute wy 
ôf mei in challenge. Dy challenge 
kom ik alle kearen op ien skoalle yn 
Fryslân mei jim dwaan. Underling 
geane jim ek de striid oan, want 
mei de challenges kinst ek punten 
behelje. De skoalle mei de measte 
punten kriget miskien wol in ekstra 
ferrassing!’ 

‘Foaral al ús kanalen yn ’e gaten 
hâlde. Fansels binne wy op syk 
nei klassen dy’t wolle dat wy by 
se op skoalle komme, mar wy 
hoopje ék dat alle skoallen yn 
Fryslân meidogge oan Tsjil Tsjekt 
en de challenge! En dan as lêste 
ferrassing (en dan hâld ik op 
hear), miskien kom ik sels wol del 
by álle skoallen yn Fryslân foar in 
lytse surprize. Hâld de doar mar 
goed yn ’e gaten.’

In challenge? Fertel!   

Wêr? Wannear? Hoe?   

Yn Tsjil Tsjekt sitte dus ek items fan Pleinpraat en Tsjil 
International. Wat is dat krekt?



TSJEK DIT!
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Romeinske timpel fûn 
by Zevenaar
In bysûndere fynst by Herwen-Hemeling. Dat leit yn ’e 
gemeente Zevenaar (Gelderlân). Dêr ha archeologen 
in sa goed as kompleet fûnemint (fundament) fan 
in Romeinske timpel fûn. Ek binne der in tal moaie 
alterstiennen en in wetterput fûn. Ast op www.raap.nl 
sikest nei Zevenaar, dan fynst mear ynformaasje en foto’s.

De measte baktearjes binne sa lyts dat se mei it bleate 
each net te sjen binne. Mar no ha ûndersikers in baktearje 
ûntdutsen dy’t sa grut is dat er mei it bleate each wól te 
sjen is. De baktearje kin sa’n 9,7 milimeter wurde. Sawat 
1 sintimeter dus! Foar in baktearje is dat gigantysk. Dizze 
baktearje soe sa’n 5000 kear grutter as gewoane baktearjes 
wêze. Dêrom hat er de namme Ca. Thiomargarita 
magnifica krigen. Dat ‘magnifica’ stiet foar it Latynske wurd 
foar grut (magnus). 

Grutte baktearje ûntdutsen

Krekt as yn de rest fan it lân, wurdt yn dielen fan 
Fryslân it plestik-ôffal skieden ophelle. Sa kinne se 
plestik ôffal better recyclje. It recycljen fan plestik is net 
sa ienfâldich as it liket. In soad plestik is fersmoarge 
troch etiketten, itensresten of oar materiaal. It kin 
dan net wer brûkt wurde. Plestik dat recycle is, hat 
in mindere kwaliteit. Nei in pear kear is it net mear 
brûkber. It recycljen kostet it soad jild en enerzjy en is 
ek noch ris fersmoargjend. De yndustry wit al mear as 
40 jier dat recycljen net maklik helber is.
Feitlik komt it der op del dat wy better sa min mooglik 
plestik meitsje en brûke moatte. Mar foaral moatte 
oerheid en yndustry de produksje fan skealik plestik 
lytser meitsje. En dat wurdt noch in hiele grutte put. De 
produksje fan plestik nimt boppedat noch hieltyd ta!

Plestik recyclje: net sa maklik

Auto’s binne fersmoargjend. Mei elektryske weinen en 
weinen op wetterstof wurdt besocht dat te ferbetterjen. Fan 
2035 ôf soene der gjin auto’s mear makke wurde meie dy’t 
ride op benzine of disel. Mar dat fine se by autofabriken as 
Ferrari, Lamborghini en Maserati net echt cool, want sy mei  
tsje hiel spesjale superrappe sportweinen 
mei fan dy machtich ronkjende motors. By 
in elektryske sportwein hearst hast neat. 
Ek it Italiaanske regear wol dat de EU in 
útsûndering foar dizze spesjale en djoere 
sportweinen. Wat fynsto derfan?

Wol of gjin elektryske sportwein?
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Wynhoas yn Nederlân
Yn juny hat der in tornado west yn ús lân. Dat wie yn 
Zierikzee. De skea wie grut, mar slimmer wie noch dat 
der in in persoan troch om it libben kaam is en dat 
der njoggen ferwûnen wiene. In tornado of wynhoas 
is net goed te foarspellen en komt hast altyd folslein 
ûnferwachte. Op it Amelân ha se dit al twa kear 

meimakke. Dat wie yn 1972 en 
1992. De wynhoas op It Amelân 
op 11 augustus 1972 is ien fan 
de swiersten dy’t ús lân oait 
troffen hat. Omrop Fryslân hat 
der no in programma oer makke. 
FryslânDOK: Deadlike Wynhoas, 50 
jier nei de ramp op It Amelân. 

Nasjonaal Monumint 
Missing Airmen by Molkwar

Tall Ships Race  2022 yn Harns

Yn de Twadde Wrâldoarloch binne der in soad fleantugen 
delsketten boppe ús lân. In soad dêrfan binne yn de 
Iselmar delstoart. Tûzenen fleaners hawwe dêrby it libben 
litten. Op allerhanne begraafplakken fynst grêven fan 
dizze fleaners. Dochs binne 220 fan harren noch altyd 
net weromfûn. Foar dizze fleaners is der yn de Iselmar by 
Molkwar no in spesjaal monumint. It hat de foarm fan in 
fleantúchflerk (vleugel) dy’t boppe it wetter útstekt. Op 
snein 26 juny is it offisjeel ynhuldige. De namme: Nationaal 
Monument Missing Airmen. 

Fan 14 oant 17 july wie it evenemint Sail Harlingen 2022.
Der diene grutte sylkippen út ferskalte lannen mei oan 
de Tall Ships Race. De bemanning bestiet foar in part út 
studinten dy’t leare op in skip en yn in team te wurkjen. 
De skippen wienen hast allegearre te besjen. Sa’n 300.000 
minsken kamen op it feest ôf. In tige grut sukses dus. Op 17 
july waarden de skippen mei har bemanning wer útswaaid 
troch de minsken op ’e wâl.

Stjerrehimel 
sûnder ljochtfersmoarging

In hiel nijsgjirrige website foar ast it aardich fynst 
om nei de moanne, planeten en stjerren te sjen: 
DarkSkyTerschelling. Fynst fan alles watst sjen kinst 
oankommende hjerst en winter. Wolst ek noch in 
plattegrûn sjen fan de stjerrehimel, sykje dan de 
website Alles over sterrenkunde op en sjoch ûnder it 
kopke Sterrenhemel. 
De waadeilannen binne tige geskikt om stjerren te 
sjen. Jûns en nachts is der net in soad lampljocht 
en is it tige tsjuster. As der in soad keunstljocht is, 
neame se dat ljochtfersmoarging.



KEUNSTICH
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Yn 1529 krige boumaster Jacob van 
Aaken in belangrike opdracht fan it 
stedsbestjoer. Hy moast in toer bouwe 
dy’t heger wie as de Martinitsjerke 
yn Grins en sels heger as de Dom yn 
Utert (Utrecht)! Al ûnder it bouwen 
begûn de toer te fersakjen en moasten 
de bouwers harren plan oanpasse. 
Se hawwe besocht op it fersakke stik 
de toer fierder rjochtop de bouwen. 
Dêrom is de toer net allinnich skeef 

mar ek nochris krûm. Letter fersakke 
de toer noch mear yn de sângrûn. 
Yn 1532 stoar Jacob van Aaken oan 
chagrin* en kaam Cornelis Frederiks 
foar him yn ’t plak. Dochs binne se yn 
1533 ophâlden mei de bou en is de 
toer mar rom 39 meter heech wurden. 
Hy krige de namme: Aldehou (Oldehove 
yn it Hollânsk). Fynst it aardich om ris 
boppe-op dit keunstwurk te stean? Dan 
moatst earst de trep nimme fan 183 
treden. 
De toer hearde oait by de Sint-Vitus-

tsjerke as tsjerketoer mar om’t 
Ljouwert eartiids (vroeger) oan ’e 
Middelsee lei, wurdt ek wol tocht dat 
de Aldehou in fjoertoer wie. 

In belangrike funksje hat de Aldehou 
net hân mar dochs is it in belangryk 
symboal fan de stêd Ljouwert wurden. 
De Ljouwerters binne dan ek grutsk 
(trots) op harren skeve toer. ’A’k de 
Oldehove niet siën ken, dan foël ik my 
onwennich’, is in bekende siswize yn it 
stedsdialekt.

DE 
ALDEHOU
Hiel lang lyn koest yn in grut part 
fan Fryslân net wenje. Der wie noch 
gjin seedyk en om drûge fuotten te 
hâlden, bouden de minsken terpen; 
keunstmjittige heuvels om in hûs, 
pleats of tsjerke op te bouwen. Sa hiest 
bygelyks de terpdoarpen Oldehove, 
Nijehove en Hoek. Dizze terpdoarpen 
waarden grutter en grutter oant se 
sawat oan inoar fêst groeiden. De 
doarpen krigen yn 1435 mei-inoar in nije 
namme, Ljouwert, en waarden ien stêd.

*chagrin = teloarsteld of boas wêze troch wat misleare of net slagge is.
 
Tip: ast op tsjil.omropfryslan.nl Aldehou yntypst, fynst in moai filmke mei mear ynformaasje. 
It filmke is al yn 2012 makke mar it ferhaal fan de Aldehou feroaret der net om. Sjochsto de 
ferskillen mei hoe’t it der no yn Ljouwert útsjocht?



Eilânskoalle
Belle en Jeffrey sitte op eilânskoalle 
De Jutter en wenje al hast harren hiele 
libben op Flylân. Beide fiele se harren 
der bot thús. ‘Als kinderen groeien 
we hier heel vrij op. We spelen iedere 
avond buiten en in de zomer zijn we 
lekker op het strand,’ fertelt Belle. Op 
Flylân wenje sa’n 2.200 minsken. Op 
eilânskoalle De Jutter sitte sa’n 70 bern 
op de basisskoalle en 22 learlingen 
op de middelbere skoalle. ‘Onze 
schoolklassen zijn klein en zijn zelfs 
samengevoegd,’ leit Jeffrey út. Hy sit 
yn groep 8 mei bern fan groep 6 en 7. 
Belle sit yn de earste klasse. ‘Mijn klas 
heeft acht kinderen, in de tweede klas 
zitten maar twee leerlingen. Het lijkt me 
daarom ook wel heel leuk om aan wal 
naar de middelbare school te gaan.’

Plestik sop
Wenje op in eilân is spesjaal: it is lyts 
en hast altyd seewetter om dy hinne. 
Kinst net samar nei de wâl. In oare 
útdaging is de rotsoai dy’t oanspielt. 
‘Plastic soep noemen ze dat, zwerfafval 
van mensen,’ fertelt Belle. ‘Maar ook 

troep van grote schepen of 
bedrijven,’ follet Jeffrey oan. Net 
allinnich yn Nederlân spielt dat 
oan. ‘Ook op IJsland kampen ze 
met dit probleem,’ fertelle Belle en 
Jeffrey, dy’t yn it Ingelsk prate moasten 
mei de bern út Yslân. ‘Als opdracht 
moesten we zelf ook aangespoelde 
spullen verzamelen. We vonden veel 
troep, zoals plastic tassen, zakjes, 
bekers, dopjes, maar ook blikjes, 
touw en schoenen. Al die spullen 
vervuilen de natuur, maar ook dieren 
in zee of op land kunnen verstrikt 
raken in rotzooi. Soms stikken dieren 
zelfs in afval en gaan ze dood. Dat is 
verschrikkelijk.’

Offalstasjons
De skoalbern moasten yn de 
projektwike dêrom ek oplossingen 
betinke foar de plestik sop. ‘Onze 
groep bedacht dat er een grote 
container onderdeks moet zijn waar 
schepen rondslingerende spullen 
bewaren,’ fertelt Belle. ‘Ons voorstel 
was dat er meer afvalstations en 
recyclepunten komen om troep in te 
leveren,’ seit Jeffrey.

De ideeën binne sammele troch ûnder-
sikers fan in universiteit út Spanje. ‘Zij 
nemen de plannen en oplossingen van 
eilandkinderen heel serieus. Ze willen 
onze voorstellen zelfs indienen bij het 
Europees Parlement in Brussel. Dat 
voelt heel bijzonder,’ fynt Belle.

De reis nei Yslân hat in soad yndruk 
op Belle en Jeffrey makke. ‘Deze reis 
vergeten we niet snel weer. Het was 
geweldig om in een vliegtuig te zitten 
en het eindfeest met onze IJslandse 
vrienden en vriendinnen was heel 
gezellig. We hebben veel lol gehad!’ 
Hooplik komme de skoalbern út Yslân 
yn 2023 nei Flylân ta.

En hoe komt it mei it plestikprobleem? 
‘Er moet natuurlijk vooral iets aan het 
gedrag van de mens veranderen. Als 
zij geen rotzooi laten slingeren, dan 
hoeven wij ook geen oplossingen te 
bedenken.’

 

LINKKE SIDE
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It wie ien grut aventoer foar Belle en Jeffrey. Se wenje op it waadeilân 
Flylân, mar reizgen koartlyn mei in groep learlingen en leararen nei 
Yslân. Dêr diene se mei oan in Europeeske projektwike oer plestik sop. 
‘We hebben veel geleerd en veel lol gehad!’



Proefke: 
de ytbere batterij

TSJEK IT OUT 
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Dit hast nedich:

• In apel of sitroen

• In koperen plaatsje (as in 5 

eurosint muntsje )

• In sinken plaatsje

•  In lyts lampke fan 1,5 volt 

(fytslampkes wurkje goed)

•  In lytse lamphâlder mei fitting 

(dat is it gat dêr’tst in lampe yn 

draaist)
•  Twa stikken kopertried van 20 

sintimeter lang 

•  Fjouwer paperclips of lytse 

klampkes
• Skroevedraaier

Dit moatst dwaan:
1.  Druk in koperen plaatsje yn de apel of sitroen.
2.  Oan ’e oare kant fan de frucht drukst it plaatsje fan sink.3.  Meitsje it útein fan in stik kopertried fêst oan it sinken plaatsje. Brûk de paperclips of oare klamkes om it triedsje fêst te setten.

4.   It oare útein fan de tried makkest fêst oan de lamphâlder mei fitting.5.  It twadde stik kopertried makkest fêst oan it koperen plaatsje.6.  It útein fan it twadde triedsje makkest ek fêst oan de lamphâlder mei fitting.

Wat bart der?
As is goed is, baarnt dyn lampke no! De apel is batterij wurden! Ferwachtsje gjin fel ljocht, de apel is net in sterke 
batterij. Foar sterker ljocht, hast mear apels nedich. Ferbyn bygelyks trije apels mei-inoar troch in kopertriedsje fêst te 
meitsjen tusken it koperen plaatsje yn de iene apel en in sinken plaatsje yn de oare apel. Yn stee fan in apel kinst ek in 
sitroen brûke. As it mar soer is, want soer kin stroom liede. 



 

Trochstreekpuzel

Bern
Boek
Ferslach
Frysk
Groepswurk
Ierdrykskunde
Ingelsk
Juffer
Kleurpotleaden

Knutselje
Kompjûter
Koptelefoan
Lêze
Mienskip
Muzyk
Presintaasje
Rekkenje
Skiednis

Skjirre
Skriuwe
Tablet
Tafel
Talint
Tekenje
Wikipedia
Wurkstik

De fakânsje is foarby en dêrom stiet skoalle yn dizze puzel sintraal. 
De letters dy’t oerbliuwe, foarmje ek wer in wurd dat mei skoalle 
te krijen hat. Skriuw dit wurd yn in e-mail en stjoer dy foar 16 
septimber 2022 nei tsjil@cedin.nl. Skriuw dúdlik dyn namme, groep 
en skoalle yn it mailtsje. Kinst in moai Frysk boek winne.

 H C A L S R E F K S Y R F N T
 I E R D R I   K S K U N D E E E
 P S N A O F E L E T P O K D K
 R K O M P J Û T E R E I P A E
 E S I N D E I K S R W N G E N
 S W I K I P E D I A U G R L J
 I E M I E N S K I P I E O T E
 N K N U T S E L J E R L E O E
 T K I T S K R U W K K S P P R
 A K B L T A B L E T S K S R R
 A Y B E E T N I L A T U W U I
 S Z E F R E K K E N J E U E J
 J U R A R J U F F E R T R L K
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PUZELSIDE 

Sukses

PUZELSIDE Sudoku
 5    9  2  1

   9  1 8 5  

 6  8   5  7 

 1 9  8     6

  7   4 9 2 

 4 6   3 7  1 

 7   5 4   3 2

   5 2     

  2 6 3 7 1  5 8
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De priiswinner fan de lêste puzels is 
groep 7 (fan foar de simmerfakânsje) fan OBS 
De Pipegaal út Warkum. De oplossing fan 
de trochstreekpuzel wie FAKÂNSJE en út de 
hynstesprong kaam FÛGELSPIN.

Hynstesprong

 o u t
 s t n
 a r a

De hynstesprong komt út ’e skaaksport. Dêr mei it 
hynder twa foarút en dêrnei ien nei links of rjochts 
springe. Yn dizze puzel stiet dit jier de namme fan 
in berop.  In berop mei njoggen letters. De namme 

fan it berop begjint mei de 
reade letter. De lêste letter 
stiet yn it middelste fakje. 
Mei de hynstesprong kinst de 
oplossing fine. 
Mail de oplossing nei 
tsjil@cedin.nl 




