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Genietsje fan de macht dy’tst 
hast. De macht oer oaren. Se 
sjogge by dy op, se fine dy 
geweldich! Alles watsto dochst 
is goed, allegearre wolle se by 
dy hearre. Se folgje dy yn alles 
watst dochst. In echte lieder 
spilet gjin toaniel, dy is gewoan 
in stjer. It makket eins net út 
wat er seit. De oaren leauwe 
him dochs wol. Hy docht alles 
mei safolle oertsjûging dat de 
minsken tinke dat er it mient. Ek 
al leaut hy der sels net yn, syn 
folgers traapje der altyd yn. In 
lieder hat de kop yn ‘e nekke, is 
in tikje eigenwiis. Mar se fine him 
allegear prachtich. As lieder hast 
alles ûnder kontrôle, neat kin der 
noch mis gean…

DIT EN DAT

HEE PANKOEK, WA TINKST WOL NET DATSTO BIST??

POPULÊR WÊZE POPULÊR WÊZE 
KIN STJONKEKIN STJONKE

Okee, sa moat it dus net! Fansels net! Mei-inoar kinne we leuke dingen dwaan. Inoar opsykje, mei-inoar laitsje, inoar helpe en lekker tsjille. Yn ‘e klasse, op skoalle, by sport en muzyk. Mei famylje en freonen en ferjit ek net ris immen te freegjen dy’tst net sa goed kinst. Meitsje der in moai skoaljier fan!
Sjoch ek it byhearrend filmke op: https://tsjil.omropfryslan.nl/utstjoering/populer-weze-kin-stjonke 
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GEDICHT
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D
IE

F Midden yn ‘e nacht wurd ik wekker.

Hear ik dat no goed?

Hark, dêr is it wer.

Ik hear in nuver lûd.

In ynbrekker fansels.

Dy hat it fersjoen op myn nije iPad.

Dat lit ik net gewurde.

Súntsjes kom ik fan ’t bêd.

Ik slûp foarsichtich by de trep del.

Ik hear de ynbrekker yn de keuken omslaan.

Ik gryp mem har grutte paraplu,

dêrmei kin ik him grif in reis jaan.

It hert slacht my yn ‘e kiel.

Ik hear in plop en dan in knisterjend lûd.

Dan tink ik oan myn nije iPad

en sammelje al myn moed.

Hoeden doch ik de keamersdoar iepen.

Moedich stap ik de keamer yn.

Mar wa sit dêr op ‘e bank,

mei in pûde sjips en in glês wyn?

Fernuvere sjocht heit my oan.

‘Wat dochsto hjir mei in paraplu, sa let op ‘e jûn?’

‘Aha,’ rop ik, ‘betrape!

Ik ha einlings ús sjipsdief fûn.’



Wa’t tinkt dat motorcross 
allinnich foar jonges is, hat it 
goed mis. De 13-jierrige Anna 
Kempenaar fan Damwâld fynt 
dy sport it moaiste wat der is. In 
pear kear yn ‘e wike is se op de 
motor te finen. De helm op, gas 
jaan en gean! 

‘Ik doch al twa jier oan gersbaanrace,’ 
fertelt Anna. Dat is krekt wat oars 
as motorcross: dat wurdt dien op in 
sânbaan en dan moatst de moaiste 
stunts meitsje. By gersbaanrace wurdt 
der crosst yn greiden. Dêrby giet it 
foaral om de rapste te wêzen en skerpe 
bochten te meitsjen.
It wie har heit dy’t Anna oanstuts mei it 
crossen. ‘Hy docht dat al sûnt syn 17e. Yn 
2019, in pear moanne foar  myn earste 
wedstriid, sei ik tsjin him: ik wol ek!’ Heit 
fûn dit  fuort gjin goed plan. ‘Nei in protte 
freegjen, mocht ik op in lyts motorke 
meidwaan. Dat motorke stiet no noch 
altyd boppe-op de kast, sá lyts wie it. ‘Ik 
waard doe fjirde yn de kategory foar de 
langsumste motorkes.’
Anna dielt de passy net allinnich mei har 
heit. ‘Us pake sit yn de motorcross én yn 

de autocross. Myn omke en tante dogge 
ek oan autocross.’ It crossen sit dus yn 
de famylje!
Traine docht Anna in pear kear yn ‘e 
wike. Se fielt har hielendal thús op 
de motor. ‘As ik ryd, fiel ik my frij. Der 
is gjinien om je hinne. Ik tink net nei 
as ik op de motor sit.’ Ek de sfear om 
it crossen hinne fynt se geweldich. 
‘Minsken komme byinoar en it is hiel 
gesellich. Elkenien genietet en praat mei-
elkoar, ek by de wedstriden.’
Dochs moat Anna ek skerp bliuwe, 
want se wol goed har bêst dwaan by 
de wedstriden. ‘Ik ha al oan fjouwer 
wedstriden meidien. Ien ha ik wûn.’ 
Foar de wedstriden komme racers út 
hiel Nederlân wei nei Fryslân ta. ‘Ik soe 
graach ris kampioen wurde wolle.’
Anna en har maten wolle it leafst ek in 
crossbaan hawwe yn harren doarp. No 
crosse se noch op ferskillende plakken. 
Under oaren by in boer yn it doarp. Ast 
dus blonde hierren troch de greiden fan 
Damwâld wapperjen sjochst, soe dat 
samar Anna wêze kinne!

De koroanamaatregels wurde hieltyd 
mear loslitten en dat is goed nijs. Wa 
wit sit der takom jier wer in folslein 
crossseizoen yn. ‘Ik hoopje dat wy 

dan wer hielendal loskinne!’ seit Anna 
entûsjast. Se kin elkenien de sport 
oanriede. ‘In soad minsken tinke dat it 
dreech is om dy stap te setten, mar dat 
is net sa. Kom der foaral by!’

WA: ANNA KEMPENAAR (13) FAN DAMWÂLD

KEMPENAAR
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SJOCH MY ANNA
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RAYNAUD
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In nij skoaljier! Hasto der ek sa’n sin oan? 
Ek foar Omrop Fryslân Tsjil is it wer tiid om 
te flammen en allegear moaie fideo’s foar 
jim te meitsjen. Raynaud hat in tal leuke 
fideo’s útsocht dy’tst nó sjen kinst, mar hy 
jout ek in foarpriuwke fan dingen dy’tst dit 
jier ferwachtsje kinst. Hy fertelt dy der sels 
mear oer! 

‘Sa’t jim miskien wol witte bin ik gek 
fan muzyk. Ferline skoaljier hawwe wy 
dêrom de searje Sjongfestival makke. 
Op 17 septimber is it ‘De dei fan de 
countrymuzyk’ en leaust it miskien net, 
mar wy hawwe foar it Sjongfestival doe 
ek in countryferske makke. It ferske is 
makke troch De Twa Fisken út Grou en 
giet oer iensumens en frijheid.’  

‘Wy moatte goed foar ús wrâld soargje fyn ik, dus foar 
my is it alle dagen eins World Cleanup Day en net 
allinne op 18 septimber. Dit jier sille wy mei Tsjil in 
moai programma meitsje oer duorsumheid mei dêryn 
tips hoe’tsto goed foar de wrâld soargje kinst. Hast al 
ideeën? Lit it ús witte fia Instagram!’ 

6 | Tsjil magazine
Troch: Elske Roorda | Foto’s: Tsjil en Raynaud
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33 PRINSJESDAG 

TJITS FLOCH 
WORLD 
CLEANUP DAY 

4
‘Asto ús flochster Tjits folge 
hast, dan hast sjoen dat sy in 
fantastyske simmer hân hat. 
Lekker mei de boat fuort, dat is ek 
myn favorite fakânsje. Dit foarjier 
hat Tjits fideo’s makke oer 
ynsekten en de maitiid en dizze 
simmer dus oer har fakânsje. 
Dan kinst wol riede watst dit 
neijier ferwachtsje kinst: fideo’s 
oer de hjerst!’

‘Op 21 septimber is it Prinsjesdag en wurdt de miljoenenota 
presintearre. Jim hawwe it dêr fêst wolris oer hân mei juf of 
master, mar ast der noch mear oer witte wolst dan haw ik wol 
in tip foar dy. Yn de Tsjil-app fynst in fideo fan Tsjek oer de 
miljoenenota. Dus as juf of master it no net sa dúdlik útlizze 
kin... dan witst wêr’tst wêze moatst ;-).’
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Ik bin Jappy Wierhier. Ik hjit sa om ’t 

wannear’t ik in grutte of lytse leagen 

fertel it my op ’e holle begjint te jokjen 

en myn hier rjochtoerein stean giet. Net 

dat ik der grutsk op bin dat ik liich hear, 

mar it bart gewoan. Hoe slimmer de 

leagen, hoe langer it hier rjochtoerein 

stean bliuwt. Myn hier liicht nea. Hiel 

bysûnder en net ien dy’t begrypt hoe’t 

it kin. De beide beppen ha it net en de 

pake fan myn pake hie ek hiel gewoan 

hier. Us mem leit twa nachten wekker 

fan in leagen en ús heit syn rjochter 

grutte tean begjint te klopjen. Dêr kin ik 

it dus ek net fan ha. 

It is allegearre begûn doe ’t ik noch in 

lytse pjut wie. Ik hie in pak hagelslach 

pakt en siet lekker te snobjen. Doe’t 

mem der nei frege sei ik dat ik neat dien 

hie wylst ik de sûkelade om ‘e mûle hie. 

Ik liigde dat ik barste en dêr gie myn 

hier. Sa rjochtoerein as hier dêr’t in 

hiele pot ekstra sterke hiergel yn smard 

is. Us heit en mem seagen ferheard op 

en namen my mei nei de bernedokter 

op It Hearrenfean. Dêrnei hawwe wy 

yn Amearika west, yn Futsjefinne, nei 

Dútslân, de Balearyske eilannen, nei de 

Súdpoal, it boppeste ein fan Sibearië 

en as it kinnen hie dan hiene we ek 

noch de romte besocht. It wiene moaie 

reizen mar myn hier bleaun riedselhier. 

Oant no ta waard myn hier altyd wer 

plat , mar by myn lêste leagen net. Ik 

ha fan alles probearre: in oere op ’e 

kop stean, tolve kear hierwaskje en 

noch folle mear. Neat dat holp. Kinst 

wol sizze dat ik mei de hannen yn myn 

wierhier sit. Dêrom geane wy 

no nei Súd-Amearika. 

Dêr wennet in 

professor midden 

yn ‘e reinwâlden 

fan Brazilië dy’t 

spesja l isearre 

is yn bysûndere 

hierproblemen. 

Ferhaal: Reina Kroodsma|Tekening: Monique Beijer



JAPPY WIERHIER      

NEI IT LÊZEN
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Hjoed is it safier. We fleane earst mei 

in grut fleantúch nei Sao Paulo. Yn Sao 

Paulo stappe we yn in lyts en wibelich 

fleantúch nei Manaus. De piloat kriget in 

reade holle as wy freegje oft it fleantúch 

wol goed wurket en seit dat alles 

poerbêst liket. Fan Manaus ôf reizgje wy 

noch in ein mei de bus en as lêste rinne 

wy in tocht dwers troch it reinwâld om 

presys yn it midden út te kommen. 

No steane wy foar it hutsje fan de 

professor. Op in houten plankje neist 

in doar fan kralestringen stiet: Professor 

Sibe, echt wier it bêste plak foar riedselhier. 

Ik skodzje oan ‘e stringen om’t ik gjin 

doarbel fine kin. ‘Joehoe, ik kom deroan!’ 

De man dy’t nei bûten stapt sjocht der 

net út as in professor. Hy hat in koarte 

broek mei reinbôgen en in rôs mei 

oranje tie dye himd oan. Syn hier stiet 

rjochtoerein, dat fyn ik grappich. Yn syn 

rjochterhân hat hy in dokterstas en op 

syn linkerskouder sit in pappegaai. 

‘Goedei Jappy,’ seit de professor en hy 

knikt ek nei heit en mem. ‘Wat kin ik foar 

dy betsjutte?’ ‘Myn hier giet rjochtoerein 

stean as ik wat sis dat net wier is, sels 

by in leagentsje út goederbêst. No tink 

ik dat ik tefolle liigd ha, want myn hier 

wol net mear del,’ sis ik. ‘Gean hjir mar 

efkes sitten,’ seit professor Sibe, en hy 

wiist nei in krukje dat like wibelich is as 

it fleantúch nei Manaus. Dan moat ik 

myn hier sjen litte. De professor tysket 

der wat yn om. Hy lústeret mei syn 

stetoskoop nei myn hert, en hiel nuver, 

ek nei myn holle. ‘Ik hear it al,’ seit de 

professor. ‘Dyn hert fielt goed mar in 

bytsje oan de swiere kant en de holle 

tinkt tefolle nei, it is dêr like drok as wat. 

Net raar dat it dy op ‘e holle jokket en 

dyn hier rjochtoerein stien giet. Dyn hert 

fielt swier en it hier sjit yn ‘e stress asto in 

leagen fertelst. Dat is myn diagnoaze.’ De 

pappegaai giet op ‘e oare skouder sitten 

en de professor docht syn stetoskoop 

wer yn ‘e tas. ‘Myn advys is om as it heal 

kin de wierheid te sizzen. It hier kin dêr 

earst wat mear stress fan ha en dyn hert 

der wat swierder fan fiele, mar hier en 

hert sille harren úteinlik deljaan, sa wier 

as ik professor Sibe hjit.’ De professor 

jout my in hân, de pappegaai ropt 

‘oant sjen’ en dêrnei ferdwine sy yn ’e 

hutte. Ferwûndere steane wy foar de 

kraledoar. Wie dit it? ‘Dat hiene we sels 

ek wol betinke kinnen,’ sis ik. Mar hjir 

moatte wy it mei 

dwaan. 

Wylst wy werom 

nei hûs rinne, ride en 

fleane tink ik nei. Soe it 

sa maklik wêze? En doar ik 

dat, de wierheid te sizzen? Ik beslút dat 

ik it probearje sil en dat doch ik. Ienkear 

thús fertel ik juf Marije dat ik it bin dy’t 

stikem in skeetkessen op har stoel lein 

hat. Nei’t se fan de skrik bekommen is 

seit se dat se bliid is dat ik it earlik sein 

ha en dêrnei dat ik foaral útsjen moat 

wêr’t ik tenei sitten gean. Sy knypeaget 

der ek by. Tsjin myn freondintsje sis 

ik dat ik har nije broek wier net moai 

fyn, om’t ik dat wier fyn. Dêrnei is ús 

ferkearing út mar lokkich in wike letter 

wer oan, om’t ik har ek earlik sis dat sy it 

leafste famke fan de hiele wrâld is. Wat 

faker ik de wierheid sis, hoe makliker 

it giet. Myn hert fielt stikken lichter en 

myn hier dat jout him del. En dêrmei hat 

professor Sibe it riedsel fan myn hier 

oplost. Oft ik soms noch liich, fregesto? 

Ja hear, want dat docht elkenien wolris. 

En dat is sa wier dat der gjin wurd fan 

liigd is!

Ferhaal: Reina Kroodsma|Tekening: Monique Beijer

1.  Wat is de namme fan de 
professor út dit ferhaal?

 

2.   Wêrmei lústert de professor 
nei Jappy syn hert en holle?

 
 

3. Hasto wolris liigd en letter 
dochs de wierheid ferteld?

 ❏ ja   ❏ nee

Fertel oan ien yn dyn klasse.
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SLIPPERS EN
 SURFPLANKEN

Miskien hasto yn de simmerfakânsje wol in 
dei of langer nei it strân west. It makket eins 
neat út wêr’t dat strân is want nei de see of in 
mar is altyd in feestje. Dochs hawwe hast alle 
strannen oeral te krijen mei itselde probleem: 
plestik ôffal yn ’e natuer. Gelokkich romje 
de minsken harren rommel no better op as 
jierren lyn. Der binne ek minsken dy’t fierder 
geane as it opromjen fan fleskes en pûdsjes, 
sy sjogge der keunst yn!

Hasto wolris heard fan Merijn Tinga? Hy is berne yn 
Ljouwert en stiet bekend as de ‘plastic soup surfer’. Op 
syn SUP-boerd hellet Merijn allegear plestik út it wetter. 
Hy is sels yn 2018 fan Frankryk nei Scheveningen fard op 
in wynsurfplanke dat hy sels makke hat mei in 3D-printer 
en opnij brûkber plestik. By syn fartochten betocht Merijn 
dat de saneamde ‘plastic soup’ allinnich ferholpen wurde 
kin trochdat bedriuwen minder guod fan plestik meitsje 
dat maklik yn ‘e natuer bedarret. Mei troch syn ynset sit 
der no staasjejild op lytse plestik fleskes en yn ‘e takomst 
komt dat ek op frisdrinkenblikjes. Wolle jim mei skoalle ek 
meidwaan om de wrâld skjinner te meitsjen? Sjoch dan ris 
op www.worldcleanupday.nl  

Fansels hat de ‘plastic soup’ net allinnich yn ús lân oandacht. 
Yn bygelyks it Afrikaanske Kenia hawwe de broers Michael 
en Nicholas Ninaber van Eijben in moai projekt opset. Sy 
hearden dat flipflops, goedkeape slippers, in hiel soad 
ferkocht wurde. Flipflops binne somtiden de iennige 
‘skuon’ dy’t minsken yn earme lannen betelje kinne, mar 
se binne ek gau oan ein en wurde dan fuortgoait. Trochdat 
der net oeral in goed ôffalferwurkingssysteem is, komme 
de flipflops yn it miljeu en sa yn de plastic soup. De broers 
Michel en Nicholas fan it bedriuw ‘Ocean Sole’ sammelje de 
âlde slippers yn, meitsje se skjin en lymje der blokken fan. 
Fan dyn blokken meitsje keunstners prachtige bylden, dy’t 
oer de hiele wrâld ferkocht wurde. De keunstners binne 
ynspirearre troch de bisten op de Afrikaanske savanne, sa 
as oaljefanten en sjiraffen. Elk byld is unyk en bestiet út 
de moaiste kleuren. It moaie is dat keunstners no minder 
beammen kappe foar harren bylden, se helpe mei om 
de plastic soup te ferminderjen en it jout in soad misken 
betelle wurk.

Troch:Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil



FRAGEN

ASTO NEI DE FOTO’S EN DE TITEL SJOCHST, WÊR TINKST DAN DAT DE TEKST OER GIET?

HOEFOLLE ÔFFAL LEIT DER BY JIM OP IT PLEIN OF YN ‘E STRJITTE?

HOE NEAME WE IT PROBLEEM 

FAN HIELTYD MEAR PLESTIK YN ‘E 

SEE?

WÊRTROCH BINNE DE KEUNSTNERS YN KENIA YNSPIREARRE OM BYLDEN FAN  

FLIPFLOPS TE MEITSJEN?

BETINK IN SLOGAN DY’T JIM SKOALLE 

BRÛKE KIN BY IN HIMMELDEI

HOKKER SIN OER MERIJN TINGA IS KORREKT?

a.  Hy wol graach mear plestik yn it wetter fine om in 

nije surfplanke te meitsjen.

b.  Hy fynt dat bedriuwen neat oan it probleem 

dwaan kinne.

c.  Hy hat derfoar soarge dat der no staasjejild op 

lytse plestik fleskes sit.

1

2

3 4

6

5

FOAR IT LÊZEN FAN DE TEKST

NEI IT LÊZEN FAN DE TEKST

TSJILPOST
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Dyn gehoar is in fantastysk ynstrumint dêr’tst hiel sunich op wêze moatst. Stel 
datst al dy lûden net mear hearre kinst, dan wurdt de wrâld wol hiel stil! 

Lûd is dat watsto hearst. Dat kin muzyk wêze mar ek 
stimmen, ferkear, sjongende fûgels en alle oare dingen dy’t 
trillingen yn ‘e loft bringe. Lûd ûntstiet as der wat yn trilling 
brocht wurdt. Dy trillingen kinne wy net sjen, om’t se fierste 
fluch geane. Mar dyn earen kinne de trillingen wol oppikke, 
dat is dochs fantastysk? De twa skulpkes oan dyn holle 
fange de trillingen op dy’t troch de loft geane. Sa komt it lûd 
yn de gehoargong en botst tsjin it trommelflues oan. Fia de 
gehoarbonkjes en it slakkehûs giet der in seintsje nei dyn 
harsens. Dy fertelle dy watsto ferstien hast. 

DESIBEL 
It lûd ferpleatst him mei in bepaalde 
snelheid. Dat is net altyd gelyk oan 
watst sjochst. Tink mar ris oan fjoerwurk 

dat ôfgiet. Earst sjochst de flits en krekt 
letter hearst de knal. Dat komt om’t ljocht 
flugger giet as lûd. Ljocht ferpleatst him 
mei 300.000 km per sekonde. Lûd giet 

‘mar’ 343 meter per sekonde. 

Dyn gehoar moatst sunich op wêze want 
ast skea oan dyn gehoar oprinst, wurdt dat 
noait wer better. Hoe hurd lûd klinkt, wurdt 

metten yn desibellen. Minsken kinne hiel lang 

harkje nei lûd tusken de 1 oant 80 desibel. Lûd dêrboppe 
kin skea jaan oan it gehoar. Dan kinst better beskermers oer 
dyn earen sette. Yn guon beroppen binne gehoarbeskermers 
ferplichte, sa as yn de bou of by meiwurkers fan grutte 
konserten. 

MOSQUITO 
It kloppet dat minsken goed hearre kinne, mar guon bisten 
hearre noch better! Der binne hege toanen dy’t wy net 
hearre, mar hûnen bygelyks wol. Trouwens, jonge minsken 
hearre hege toanen wer better as âldere minsken. Dêr 
makken guon winkelbedriuwen handich gebrûk fan om 
saneamde ‘hingjeugd’ fuort te pesten. Dy jongerein soarge 
foar oerlêst en waard doe konfrontearre mei de Mosquito. 
Dat wie in apparaatsje dat konstant in hege toan hearre 
liet. Troch it gewoane winkeljend publyk waard neat heard, 
mar de jongerein waard der gek fan en socht in oar plakje 
om byinoar te kommen. 

TSJILPOST

12 | Tsjil magazine

NET SA LÛD! NET SA LÛD! 



1

3

5

2

4

6

1

3

5

2

4

6

BETINK NOCH IN OANTAL BEROPPEN 

DÊR’T GEHOARBESKERMERS 

FERPLICHTE BINNE 

WAT FYNSTO FAN DE MOSQUITO?

WAT IS DE BÊSTE OMSKRIUWING FAN 

LÛD? 

 WAT BINNE DESIBELLEN?

WAT IS WIER, NEFFENS DE TEKST? 

a. Lûd is altyd leuk ast goed hearre kinst. 

b. Lûd binne trillingen dy’t troch de loft geane. 

c. Lûd giet troch de loft en is flugger as ljocht. 

a. Dat binne de hege toanen fan it lûd.

b. Dat is as it lûd te sterk is en minsken 

beskermers opsette. 

c. Dat is de beneaming foar de sterkte fan it lûd.

a. Hûnen kinne better hearre as âlde minsken. 

b.  Jonge minsken kinne hege toanen better 

hearre as hûnen. 

c.  Alde minsken binne krekt sa dôf as âlde 

hûnen. 

FRAGEN

FYNSTO EK DATST SUNICH WÊZE 

MOATST OP DYN GEHOAR? WÊROM? 

TSJILPOST
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‘Zuiderzeeschijfslak’  
dochs net útstoarn

WITST AL DAT!?

Yn it noardwesten fan Amearika en 
Kanada hat it yn juny rekôrwaarm west. 
It plakje Lytton (Britsk-Columbia, Kanada) 
yn de Rocky Mountains helle twa kear in 
rekôrwaarme dei foar Kanada. De earste 
kear wie op 27 juny. Doe waard it dêr 46,1 
graden, mar twa dagen letter hellen se 
sels 49,6 graden. Spitigernôch hat in grutte 
boskbrân it doarp Lytton ek berikt en is eins 
it hiele doarp yn ‘e jiske lein. De ûngefear 
tûzen ynwenners moasten fuortendaliks 
harren hûs ferlitte mar it liket derop dat dat 
net elkenien slagge is. In ûnbekind oantal 
misken is as fermist opjûn.  

Reuzenoashoarn út prehistoarje
Goed 26 miljoen jier lyn libbe yn wat no Sina is in noashoarnsoarte 
dy’t maklik acht meter lang en fiif heech waard, mar as er syn kop 
omheech hie kaam er ek wol oant sân meter. Syn gewicht wie 24 ton. 
Dat is sis mar fjouwer oaljefanten. Dus gjin bistje om op ’e teannen 
te krijen! It is dan ek de grutste noashoarnsoarte dy’t ea fûn is. De 
noashoarn hat de wittenskiplike namme Paraceratherium linxiaense 
krigen.

De prachtige Steateseal fan it Provinsjehûs 
yn Ljouwert is yn 1896 yn gebrûk naam. 
Dus dit jier is dat presys 125 jier lyn. 
Gewoanwei is de Steateseal it plak fan de 
gearkomsten fan de Provinsjale Steaten. 
Yn dit jubileumjier kinne ek oaren dêr 
gearkomme. Mar kinst hjir de seal ek besjen 
mei in firtuele tour!
Sjoch: https://www.fryslan.frl/virtuele-tour-
statenzaal Op 22 juny hat Fleanbasis Ljouwert ôfskied nommen fan de F-16 

troch de Alvestêdetocht te fleanen. Op moandei 5 july binne de 
lêste F-16’s oerflein nei fleanbasis Volkel (Noard-Brabân). Dêr sille 
se noch in skoftke brûkt wurde. Fan Ljouwert ôf fleane se no foaral 
mei de F-35. Mar dy sille jimme wol heard ha.

Alvestêdeflecht fan F-16’s 
fleanbasis Ljouwert

Nij temperatuer-
rekôr yn it noarden 
fan Amearika

Firtuele tour 
Steateseal Provinsjehûs
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‘Zuiderzeeschijfslak’  
dochs net útstoarn

FLEANENDE AUTO YN SLOWAKIJE

Yn de Waadsee is foar ’t earst yn sa’n tachtich jier in 
‘Zuiderzeeschijfslak’ fûn. It is in slakje fan op syn grutst 2,8 
milimeter. Wittenskippers tochten dat it slakje sûnt 1940 
útstoarn wie. Fan ‘t maitiid waard it bistje wer sjoen yn de 
Easterskelde (yn Seelân) en no dus hjir ek wer. Of is it mooglik 
dat se it bistje gewoan jierren oer de holle sjoen ha?

De wrâld en minsken ha te lijen fan plestik en 
mikroplestik. Sûnt 3 july dit jier binne yn de Europeeske 
Uny de folgjende plestik dingen ferbean: bestek, 
boarden/pantsjes, reidsjes, wattestokjes, ballonstokjes, 

rierstokjes, pûden, 
ferpakkingen foar 
iten en drinken fan 
EPS (pypskom).
Wat sil it folgjende 
wêze yn de striid 
tsjin fersmoarging 
troch plestik?

Net alle minsken moatte like lang sliepe. De ien kin ta 
mei 7 oeren, in oar mei 8 en wer in oar mei 9 oeren. 
Hoefolle sliep ast nedich hast, leit oan dyn DNA. Oftewol: 
do kinst it net feroarje. Sliep kinst ek net ynhelje. It bêste 
is om alle nachten like lang te sliepen en op fêste tiden.
Bern en jongerein ha mear sliep nedich: 9 oant 9,5 
oeren.
Sliepe is goed foar dyn sûnens. Minsken dy’t min of 
te koart sliepe, hawwe mear kâns op sykten (bygelyks 
diabetes), depresje, demintens en oergewicht.
Hoe soargest derfoar om goed yn sliep te kommen? Yn 
elk gefal op in fêste tiid op bêd gean en in oere foar it 
sliepen gean gjin telefoan- of kompjûterskerms mear 
sjen. En sliepe mei de telefoan of kompjûter is ek echt 
ferkeard foar dyn sûnens.

HOEFOLLE SLIEP HAST 
NEDICH?

Minder plestik

Professor Stefan Klein 
út Slowakije hat mei syn 
sakepartner Anton Zajac in 
nije stap op wei nei in echte 
fleanende auto makke. By 
de 142ste flecht op 28 juny 
fleach er fan de luchthaven fan 
Nitra nei dy fan Bratislava, de 
haadstêd fan Slowakije. Nei de 
lâning ried er fan de luchthaven 
nei ’t sintrum fan Bratislava. 
It is de bedoeling dat AirCar 
Prototype 1 aanst ferfongen 
wurdt troch AirCar Prototype 2. 
Dy moat fierder fleane en folle 
flugger kinne (300km/oere).

Sjoch ek side 10.
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Skoalle, sport, polityk... Wêr hellet 
se de tiid wei? Dat fregest dy ôf ast 
hearst wat Yaroslava allegear by 
d’ein hat. Se sit yn de tredde klasse 
fan it Beyers Naudé yn Ljouwert. 
En dêr docht se noch mear: ‘Ik ben 
klassenvertegenwoordiger, voorzitter 
van de leerlingenraad, ik zit bij 
de debatclub en ik schrijf voor de 
schoolkrant.’ 
Sûnt har alfde wennet Yaroslava yn 
Fryslân. Mei har heit, mem, broerke 
Motvey (8) en suske Stephanie (5) 
wennet se yn in kontener mei twa 
sliepkeamers yn it asylsikerssintrum 
fan Burgum. ‘In het andere deel van 
de container woont een Afrikaanse 
zwangere vrouw met haar twee 
kinderen. Zij hebben samen één kamer.’ 

Fan Oekraïne nei Fryslân
Yaroslava komt oarspronklik út 
Oekraïne en wenne dêr op skiereilân 
De Krim. ‘In 2014 annexeerde Rusland 
dit gebied. Onze paspoorten werden 
ingenomen en we verloren ons huis. 
Mijn ouders besloten te vluchten 
omdat we niet langer veilig konden 
leven. Via België zijn we uiteindelijk in 
Nederland beland.’ 
Om’t Yaroslava yn 2019 fjouwer jier 
yn Nederlân wenne en noch gjin fiif 
jier, foel se net ûnder it Kinderpardon. 
En dus hearde se net by de bern dy’t 
mei har âlden yn Nederlân bliuwe 
mochten. ‘Dat was heel zuur.’ It 
betsjut dat Yaroslava Nederlân elk 
momint útset wurde kin. Neffens de 
Immigratie en Naturalisatiedienst 
(IND) kinne Yaroslava en har famylje 
prima werom nei Oekraïne as se nei in 
foar harren feilich gebiet geane. Mar 
Yaroslava is bang dat se dan fan har 
âlden skieden wurdt. ‘Omdat wij geen 
identiteitspapieren hebben, kunnen 
we niet bewijzen wie we zijn. Mijn 
ouders kunnen ook niet aantonen 
dat wij hun wettige kinderen zijn. Dat 
betekent dat mijn broertje, zusje en ik 
in een weeshuis zullen belanden als 
we teruggaan.’

Unrêst
‘Inmiddels voel ik me vooral 
Nederlander. Mijn broertje en zusje 
weten al helemaal niet beter. Ze 
hebben geen herinneringen aan 
Oekraïne en kennen alleen Nederland.’ 
Dat se net bûten Nederlân reizgje 
kin fynt se net slim. ‘Ons leven in 
Nederland is veilig en we hebben veel 
lieve mensen om ons heen, dus ik hoef 
niet op vakantie naar het buitenland.’
It is dreech foar Yaroslava en har 
famylje dat se net witte wêr’t se oan 
ta binne. ‘De gedachte dat we ieder 
moment Nederland moeten verlaten, 
maakt ons erg onrustig. Ik probeer er 
niet teveel aan te denken. Ik ga verder 
met school en zet me graag in voor de 
maatschappij.’ Mei har broerke sit se 
op wedstriidswimmen by ‘Wetterwille’ 
yn Burgum. ‘Ik geef ook training aan 
kinderen, dit geeft me heel veel plezier, 
maar ook afleiding.’

Support fan klassegenoaten
De klassegenoaten fan Yaroslava 
giene twa jier lyn mei nei Den Haag 
om hantekeningen oan te bieden. 
‘Die hebben we toen aangeboden aan 
Tweede Kamerlid Joël Voordewind. Hij 
heeft me op het hart gedrukt dat hij 
alles op alles zal zetten om naar onze 
situatie te laten kijken. Helaas is er nog 
steeds geen duidelijkheid.’
Koartlyn rjochte Yaroslava 
Perspectief Fryslân op: in politike 
jongereinôfdieling fan de ChristenUnie. 
‘Met twee andere jongeren hebben 
we een bestuur opgericht. We willen 
activiteiten organiseren voor jongeren. 
Het geloof betekent heel veel voor mij.’ 
Yaroslava komt út in joadsk-kristlike 
húshâlding. ‘Wij bidden thuis veel, dat 
geeft rust in deze roerige tijden.’ Wêr’t 
de takomst fan Yaroslava ek leit, se wit 
no al dat se letter in baan wol wêrmei’t 
se wat betsjutte kin foar oaren. ‘Ik wil 
heel graag Internationale Betrekkingen 
studeren, of Politicologie. Als ik maar 
van betekenis kan zijn voor Nederland.’
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De ûnwisse 
takomst fan

YAROSLAVA TYMTS IS 15 JIER EN 
WENNET YN IT ASYLSIKERSSIN-
TRUM FAN BURGUM. SY EN HAR 
FAMYLJE KINNE NEDERLÂN ELK 
MOMINT ÚTSET WURDE. AL IS HAR 
TAKOMST HJIR ÛNWIS, YAROSLAVA 
RJOCHTET HAR IT LEAFST OP 
SKOALLE EN SPORT. SÛNT KOART 
IS SE EK AKTYF BY DE POLITIKE 
JONGEREN FAN DE CHRISTENUNIE. 

Yaroslava

 

LINKKE SIDE



EEFKES 
FOARSTELLE

Blokmies
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In giel búkje mei in swarte streep 
en in swart kopke mei wite wankjes. 
De blokmies kinst der altyd út. 
De blokmies of blokfink hjit yn it 
Nederlânsk koolmees. Yn elk bosk, 
park of tún kinst se fine.

Ein april begjin it wyfke mei it bouwen 
fan har nêst. Se briedt it leafst yn in 
holle beam of yn in nêstkastke. It nêst 
is al lang klear foardat se mei it lizzen 
fan de aaikes begjint.

It nêst wurdt makke fan moas, hier, 
wol en fearkes. As it nêst klear is 
wachtet it wyfke op moai waar. Troch 
it moaie waar krije de beammen 
blêden. Op dy nije bledsjes komme 
aaikes fan flinters. Dan pas is it safier. 
As de earste rûpen der binne begjint 
de blokmies mei it lizzen fan de aaien.

De aaien binne wyt mei reade stipkes. 
Der lizze soms wol tsien yn it nêst. 
Nei 14 dagen komme de aaikes út. 
Der binne dan ûndertusken rûpen 
genôch. Dy fuorret it wyfke oan har 
pykjes. It mantsje helpt goed mei. Nei 
trije wike binne de pykjes grut. Noch 
trije wike letter moatte de pykjes 
harsels rêde. Dêrnei leit it spantsje 
faak noch in kear aaien.

Yn ’e winter komme blokmieskes 
ticht by de huzen. Foaral as der foer 
leit. Blokmieskes binne sljocht op 
apenuten, fetbollen en fûgelsied. Der 
wenje mear as in miljoen blokmieskes 
yn Nederlân. Yn ’e winter komme der 
noch in kear safolle wintergasten út it 
hege noarden by.

Troch: Jurjen van der Meer | Foto’s: Jan Tijsma



STEFANIA 10E OP EUROVISIE
 SONGFESTIVAL

EMMA WINT THE VOICE KIDS

ARIANA GRANDE IS TROUD

De trettjinjierrige Emma Kok hat  it lêste seizoen 
fan The Voice Kids wûn. Se siet yn it tiim fan Ali B. 
Emma wûn in stúdzjebeurs fan € 25.000. Troch har 
audysje mei it nûmmer ‘Warriors’ fan Demi Lovato 
wie de sjuery fuort al op ien ein. Dochs fûn Emma 
dat elkenien yn de finale likefolle kâns hie. Se neamt 
har dielnimming in ‘dikke noas nei myn pestkoppen’. 
Eartiids waard Emma faak pest omdat se in rêchsek 
droech mei dêryn twa pompen foar har sonde-iten.
Mei har dielnimmen wol se oare bern dy’t ek soks 
ha, stypje. Se fynt dat gjinien him hoecht te skamjen 
foar sonde-iten en wol dat oare bern harren net 
allinnich fiele. Yn ‘e takomst hopet Emma troch te 
brekken as artyst. Sjongeressen as Davina Michelle, 
Maan en Demi Lovato binne har grutte foarbylden. 

Ariana Grande is troud mei Dalton Gomez. Se ha elkoar it jawurd jûn yn 
har hûs yn Californië. Der waard earder tocht dat se yn ‘e simmer fan 2021 
trouwe soene, mar dat wie yn ‘e maitiid. Ofrûne desimber dielde de popstjer 
in foto fan har ferlovingsring op Instagram. Ariana en Dalton binne sûnt 
jannewaris 2020 byelkoar en no dus offisjeel troud. Der wiene by it houlik in 
pear famyljeleden. Der binne op Ariana har Instagram ek foto’s te sjen fan de 
geheime brulloft. Der wiene sa’n 20 gasten yn Ariana har hûs. Ariana seach 
der prachtich út yn in wite jurk mei in sluier yn har hier. Dalton hie in swart 
pak oan mei wite blûze en swarte strik. Kinst dit sels besjen op  
@arianagrande op Instagram.

It is alwer in skoftke lyn mar doe waard it Eurovisie Songfestival 
yn Rotterdam holden. Stefania fertsjintwurdige doe Grikelân 
en is 10e wurden! Stefania wie mei har 18 jier de jongste 
dielnimmer. Se is dan ek hiel grutsk op har 10e plak. It is lang 
lyn dat Grikelân sa heech einige. Jeangu Macrooy die mei 
foar Nederlân mei ‘Birth of a New Age’ en waard 23e. It wie 
by de puntetelling noch efkes spannend wa’t der winne soe. 
Neidat de faksjuery harren punten jûn hie, stie Italië noch op 
plak 4. Flak dêrnei kamen de publyksstimmen en waard al gau 
dúdlik dat Italië de grutte winner wie. De Italiaanske rockband 
Måneskin wûn mei 524 punten foar harren nûmer ‘Zitti e 
buoni’, dat ‘zwijg en gedraag je’ betsjut.

Yn de nijste fideo fan it Junior Songfestival ferrasten de famkes 
fan UNITY de finalisten fan it Junior Songfestival. Wa’t de finalisten 
binne? Hjir komme se: Ceder, Loïs, Mirre, Ayana, Lyova, Soline, 
Faye, Priscilla, Angelina en Jade. Lokwinske allegearre! 

JUNIOR SONGFESTIVAL 2021
FINALISTEN BINNE BEKEND
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SUKSES!

SUDOKU

HYNSTESPRONG

Troch: Jurjen van der Meer| Foto: Tsjil

TROCHSTREEKPUZEL

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

Advys
Beppe
Bernedokter
Bysûnder
Dokterstas
Ekstra
Elkenien
Freondintsje

Goederbêst
Hagelslach
Hiergel
Heit 
Hutte
Krukje
Leagen
Linkerskouder
Pake

Pappegaai
Piloat
Reinbôge
Riedselhier
Skeetkessen
Snobje
Stetoskoop
Súdpoal
Wike

Yn it ferhaal op side 8 en 9 hat Jappy problemen mei syn hier. As 
hy liicht giet it rjochtop stean. De wurden yn dizze puzel komme 
allegearre út dit ferhaal. De letters dy’t oerbliuwe foarmje ek wer 
in wurd dat by it ferhaal past Skriuw dit wurd yn in e-mail en stjoer 
dy foar 8 septimber nei tsjil@cedin.nl. Skriuw dúdlik dyn namme, 
groep en skoalle yn it e-mailtsje.
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De oplossing fan de trochstreekpuzelfan juny  wie KLOMPEN  
en út de hynstesprong kaam REIDDOMP.
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