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Moai datst it nije Tsjil-magazine yn hannen hast. Yn dizze edysje moat Renske wenne oan har nije skoalle, learst oer Superfoods út ús eigen lân en komst derachter wat in Griene Man is. Wy komme yn ‘e kunde mei sûkerjunks Figo en Lenn út Dokkum en skateboarder Milan Heuschele út Ljouwert. Fansels is der ek nijs oer de stjerren en oandacht foar bysûndere dingen dy’t der yn ’e wrâld barre. Bûten kinst op syk nei de miggeswam en oare poddestuollen en as it reint krûpst noflik yn in hoekje mei de puzelside. 

DIT EN DAT

Yn ‘e Tsjilpost oer Kneppelfreed kinst lêze dat it yn it ferline net altyd maklik wie om dyn memmetaal te brûken. De ynset om de Fryske taal te brûken is fan alle tiden. Wat ek fan alle tiden is, is dat wy Friezen grutsk binne op ús Frysk wêzen. Us taal, ús omjouwing en ús tradysjes litte wy graach hearre en sjen oan famylje, freonen en toeristen dy’t nei ús provinsje ta komme. 

Ek sa grutsk op ús Fryske taal? Op ynternet kinst moaie shirts, truien, mûlkapkes, drinkfleskes, kadootsjes en noch folle mear bestelle mei in moaie Fryske tekst of Frysk plaatsje. Sjoch bygelyks mar ris op Baashimd, Spreadshirt, Stylshop, Friese-producten of yn ’e webshop fan de AFUK. 

De redaksje fan Tsjil-magazine fynt it hiel leuk om mailtsjes en foto’s fan jim te krijen! Maile kin fansels yn alle talen. Wolst graach in stikje type en fynst it no noch wat dreech om dat yn it Frysk te skriuwen? Tsjek dan de nije Oersetter-app of gean nei www.frysker.nl. Ast dochs online dwaande bist, sjoch dan ek eefkes yn ’e Omrop Fryslân Tsjil app, mei filmkes fan Tsjek, Pleinpraat, Tsjille yn Minecraft en fansels de Tjits floch. Lekker lêze!
Groetnis 
Tjitske

tsjil@cedin.nl
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GEDICHT

4 | Tsjil magazine troch: Grytsje Kingma | Foto’s: Tsjil

EKOTOER
Us heit wol duorsumens omearmje

dus, sinnepanielen op it dak.

Ek wol er de natuer beskermje

mei minder ôffal yn ’e bak.

Yn d’ auto wol er net mear ride

hy pakt de fyts, de bus, de trein.

Sa wol er ekologysk stride,

hy bringt fersmoarging ta in ein!

Us mem, dy hat it noch wat slimmer,

wy keapje neat fan plestik mear.

De pûdsjes om de bôle hinne

dy brûke wy dus noch in kear.

De termostaat in graadsje minder,

mem seit: ‘Dan mar in ekstra trui!’

It rûkt hjir thús nei griene sjippe,

want bleek, dat mei net foar it miljeu.

Mar och, myn broer! Hy sit te seuren,

fynt duorsumens mar negatyf.

Wol ‘t leafst wat op syn brommer skeure,

seit: ‘Heit en mem binne nayf.’

En ik? Waans kant moat ik no kieze?

Sjoch, ik fyn eko lang net gek.

Mar ik doch it op myn eigen wize,

ik snack noch graach ris by de Mac.
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SJOCH US

FIGO EN LENN 

Troch: Gjaldau Sijtsma | Foto’s: Fotobureau Hoge Noorden, Jacob van Essen

De bruorren Figo en Lenn 
fan Dokkum binne noch mar 
njoggen en sân jier, mar se 
hawwe no al harren eigen 
bedriuwke. Under de namme 
Suikerjunks ferkeapje se 
pûdsjes snobbersguod. En 
de saken rinne goed. Yn ‘e 
simmerfakânsje krigen se 
yn ien wike mear as hûndert 
bestellings binnen!

Abrikoaskes, lollys, dropkes, 
soere matsjes… De bruorren 
ferkeapje fan alles! En se dogge 
al it wurk sels, mei help fan 
harren mem. ‘We kopen het 
snoep in bij de groothandel,’ 
fertelt Figo. Dat snobbersguod 
dogge se dan yn papieren 
pûdsjes fan 200 gram. ‘We doen 
van iedere soort één snoepje in 
het zakje,’ fertelt Lenn. ‘Als het 
nog geen 200 gram is, doen we 
er nog wat bij.’

SAKEMAN
It idee fan Suikerjunks ûntstie 
oan de keukentafel. ‘Het leek 
ons leuk om een bedrijfje te 
beginnen,’ leit Figo út. ‘We wilden 
weten hoe het is om zakenman 
te zijn en wat daarbij komt 
kijken.’ De bruorren waarden 

ynspirearre troch harren heit. Hy 
hat ek syn eigen bedriuw. 
Earst hiene se noch it idee om 
cakejes te bakken, mar dat 
soe tefolle tiid kostje. ‘Toen 
bedachten we het idee van een 
snoepwinkel. Dat leek ons erg 
leuk!’ seit Lenn. ‘Iedereen houdt 
wel van snoep!’ 
It begûn allegear lyts. Earst 
ferkochten Figo en Lenn harren 
keapwaar oan freontsjes. Mar 
al gau streamden de bestellings 
binnen. Yn ‘e simmerfakânsje 
hiene se yn ien wike mear as 
hûndert bestellings. ‘Iedere vijf 
minuten was er wel weer een 
ping dat er een nieuwe bestelling 
was. Zoveel hadden we niet 
verwacht!’
De jonges besoargje it 
snobbersguod sels mei de 
fyts. Minsken fine it moai om 
te sjen dat de jonges sa drok 
mei harren bedriuw dwaande 
binne. ‘Mensen willen vaak foto’s 
maken,’ seit Lenn. De jonges 
besoargje ek bûten Dokkum. ‘Die 
bestellingen doen we op de post,’ 
leit Figo út.

Dat de saken sa goed rinne, komt 
benammen trochdat de jonges 

online tige aktyf binne. Harren 
mem hâldt de Facebook- en 
Instagrampagina fan Suikerjunks 
by. Ek dêrop reagearje minsken 
hiel posityf. 
En as de saken goed rinne, 
fertsjinnest fansels ek aardich. 
Figo en Lenn hawwe harren jild 
opsparre en der wat moais fan 
kocht. ‘Figo heeft een legotrein 
gekocht en ik een BMX,’ fertelt 
Lenn entûsjast.

As it gjin fakânsjetiid is, is it wat 
rêstiger kwa bestellings. En dat is 
mar goed ek, want Figo en Lenn 
hawwe it ek drok mei skoalle. 
Mar de bruorren meitsje har der 
gjin soargen oer dat de saken 
stil komme te lizzen. ‘Ik denk dat 
we in de kerstvakantie wel weer 
meer verkopen,’ seit Lenn.
It duo hat der yn elk gefal 
noch gjin genôch fan. Figo: ‘We 
willen hier nog wel mee bezig 
blijven!’ Heit en mem binne 
hiel grutsk op harren soannen. 
Lenn: ‘Zij vinden het heel cool.’ 
It ûndernimmerskip sit der dus 
goed yn. Oft se letter ek in eigen 
bedriuw ha wolle? ‘Niet per se, 
we moeten ons eerst nog op 
school focussen,’ seit Figo wiis.



TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD

HALLOWEEN

WINTERTIID2

1

De iene hastige hazze hawwe se hast 
by de harsens, de oare hastige hazze 
hawwe se. Kinsto dizze sin hiel rap en 
goed oplêze? Besykje mar ris! Op 12 
novimber is it oer de hiele wrâld de dei 
fan de tongbrekker, dan kinst dizze sin 
oan in hiel soad minsken hearre litte. Oer 
tongbrekkers hat Tsjil gjin fideo, mar der 
binne wol in hiel soad oare moaie fideo’s 
dy’t Raynaud dy graach as tip meijaan 
wol. Take it away! 

‘Ik bin net sa gek fan sliepen, 
fyn it noait sa lekker, mar op 
31 oktober gie de wintertiid 
wer yn. Wat dus betsjut 
dat de klok aachterútgiet. 
Bêst wol ynteressant wat 
dat mei dyn biologyske klok 
docht, fynst net? Wy hawwe 
dêr earder ris in Tsjekfideo 
oer makke mei de namme 
Biologyske klok.  Fynst ‘m 
online fia de webside en app!

‘Fia Tsjil fynst allegearre game-fideo’s fan Hieke. Ferline jier hat 
Hieke in spesjale Halloween Minecraft fideo makke. Alles yn de 
styl fan Halloween, echt superknap makke. Pompoenen, spûken, 
spinnen, alles derop en deroan!’ 

6 | Tsjil magazine
Troch: Elske Roorda | Foto’s: Tsjil en Raynaud
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SINT-MARTEN  

11-11

EN DAN DIT

4

3

‘11 novimber is net allinnich om Sint-
Marten in bysûndere dei. De alfde 
fan de alfde hat ek alles te krijen mei 
de iepening fan karnaval. Ik haw net 
echt in hiel soad mei karnaval, mar 
om’t ik muzikant bin, spylje ik fansels 
wol altyd mei de band by it karnaval. 
Wát in feest is dat dêr yn it suden. 
Karnaval is net in gewoan feest, nee 
der sit in hiele tradysje efter. Wolst 
witte hoe’t dat sit? Wy hawwe der in 
Tsjek-útsjoering oer makke!’

Dogge jim ek oan Sint-Marten? 
Earst goed sjonge en dan lekker 
snobje!  ‘Myn ‘guilty pleasure’ wat 
snobbersguod oanbelanget, is in 
dropfruitduo. Sa’n winegum en dropke 
yn ien, hearlik! Mar mei sûkelade 
makkest my ek altyd bliid. Gaiske hat 
foar Pleinpraat in fideo makke wêryn’t 
se sels winegums makket. Ast witte 
wolst oft dat slagge is, dan moatst 
seker ús kanalen efkes checke.’ 

Alle fideo’s en programma’s fan Omrop 
Fryslân Tsjil kinst fine fia de Omrop Fryslân 
webside en Tsjil-app, YouTube en Instagram. 
Folgest ús? Dat soene wy hiel moai fine! 
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SKOALLE
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FERHAAL
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Renske is ferhuze. Dêr moat se noch 
wolris om gûle. Want mem wol net 
mear by heit wenje.
Ynienen hat se in lytser keammerke 
krigen en moat se samar nei in nije 
skoalle.
Renske is net sa gau benaud. Mar wol 
foar dy nije skoalle. Soe se dêr wol 
freonen krije?
Nei de hjerstfakânsje is it safier. 
Mem bringt har al betiid nei skoalle 
ta. Dat moat wol omdat se de hiele 
dei wurkje moat. ‘It wurdt dochs wol 
leuk op skoalle, mem?’ freget Renske. 
Mem glimket har fleurich oan. Mar as 
Renske allinnich op it skoalplein stiet, 
twivelet se oft it wol sa leuk wurdt.
Dêr stiet se dan. In lyts famke mei in 
fierstente grutte rêchsek. ‘Hoi, ik bin 
Renske,’ seit se tsjin harsels. ‘Nee. Hoi, 
ik bin Renske! Nee. Hoe moat ik my 
no foarstelle? Mem seit dat ik allegear 
nije freonen krije sil. Mar, hoe doch ik 
dat dan?’ Der komme in jonkje en in 
famke oanrinnen. It jonkje hat in giel 
fuotbalshirt oan, it famke in blau jurkje. 
‘Hoi! Ik bin Renske!’ ropt Renske daliks. 
‘Ik kom hjir net wei, ik bin nij en ...’
Mar it famke keart Renske de rêch 
ta en seit: ‘Waar ben jij op vakantie 
geweest, Seakle?’
‘O, wy hawwe net fuort west,’ seit 
Seakle. ‘Us heit syn jild wie op!’
It famke laket. De jonge, Seakle, is 
fêst de leukste jonge fan de skoalle, 

tinkt Renske. It liket wol oft er har 
gedachten lêze kin. Seakle sjoch har 
oan.
‘Wa bisto?’ freget er oan Renske.
‘Ik bin Renske,’ seit Renske. ‘Ik bin hjir 
krekt nij yn it doarp. Myn pake wennet 
hjir ek. En...‘
‘Tjongejonge, wat heb jij rare kleren 
aan zeg!’ seit it famke. Se draait mei de 
eagen.
‘Mar, dy hat mem fan ‘e moarn 
klearlein,’ seit Renske. Se snapt net 
wêr’t dat famke har drok om makket. 
Klean binne dochs hielendal net 
belangryk?
‘En wêrom hasto in rêchsek 
meinommen, giest op fakânsje?’ seit 
Seakle gekoanstekkerich. Dêr kin 
Renske gjin antwurd op jaan, want de 
belle giet. ‘Kom Ganna,’ seit Seakle. ‘We 
gean nei binnen, oars binne wy te let.’
Renske rint der allinnich achteroan. 
It is in ljocht gebou, de skoalle. As 
Renske achter de oare bern oan nei 
binnen rint, sjocht se datst fan it iene 
lokaal yn it oare sjen kinst. Oeral binne 
ramen. Yn ‘e gong hingje tekeningen 
fan bern oan ‘e muorren. In pear 
gruttere jonges stowe Renske foarby.
‘Oan ‘e kant,’ ropt ien fan ‘e jonges. Sy 
witte wêr’t se hinne moatte, Renske 
net. Se hâldt Seakle en Ganna dêrom 
goed yn ‘e gaten.

De doar fan it lokaal stiet al iepen. Dêr 
stiet in frou te wachtsjen. Se hjit fan 
Joke, seit se. Juf Joke. Wat in jonge juf, 
tinkt Renske. Dizze juf hat moai blond 
hier. Juf Joke hat in reade kleur op ‘e 
wangen. Se pjukt senuweftich oan har 
jaske.
De bern moatte in rûnte meitsje, 
seit juf Joke. Juf jout de stuollen oan. 
Ganna giet daliks neist Seakle sitten. 
Se begjint oan har krollen te fimeljen. 
Oare bern besykje de oandacht fan 
Ganna te lûken. Renske wit it no seker: 
Ganna is in populêr famke. 
Neist Seakle sit in jonge dy’t se ’Tom 
‘Kaugom’ neame. Hy sil wol in soad 
kaugom kôgje. In wat steviger famke, 
Grytsje, sit neist Ganna. Se laitsje. Oare 
bern binne wat oan it klieren. Renske 
net, sa is se net. Renske sjocht nei juf. 
Juf klapt yn ‘e hannen, se wol begjinne. 
‘Wat moai dat jimme der binne. En ik 
fyn it ek sa moai dat Renske der hjoed 
by is. Do bist nij by ús yn ‘e klasse,’ seit 
juf. 
Mei in freonlike útdrukking op it 
gesicht besjocht se Renske. ‘En wat 
hasto leuke klean oan!’ 
Renske sjocht blier.



SKOALLE

NEI IT LÊZEN
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1. Hokker famyljelid sil Renske 
hjoed foar it earst sjen?

2. Wêrom hat Renske har 
knuffels mei nei skoalle 
nommen?

3. Dit ferhaal wie it earste 
haadstik út it boek ‘Renske wol 
stoer wêze’, skreaun troch Paul 
van Dijk. 
Wolst witte hoe ‘t dit ferhaal 
ôfrint? Freegje dan op skoalle 
of by de biebleteek ast it boek 
liene kinst. 

‘Wy ha oars thús jiskepûden dy’t der 
moaier útsjogge!’ ropt Seakle ynienen. 
Elkenien laket. Ganna laket it lûdst. 
Renske sjocht ûnwis nei de bern yn ‘e 
kring. Dit wie net de bedoeling. Juf klap 
yn ‘e hannen. De bern hâlde op mei 
laitsjen. Juf seit dat Renske mar wat oer 
harsels fertelle moat. 
‘No, ik bin dus Renske,’ seit se. ‘Us 
mem en ik binne hjir krekt kommen te 
wenjen. Myn âlde pake wennet hjir ek. 
Syn hûs stiet krekt bûten it doarp.’
‘Is dat die rare oude man? Hij woont in 
dat enge huis,’ seit Ganna tsjin Seakle.
‘Yn dat grutte hûs? Marius hjit er 
neffens my,’ antwurdet Seakle.
‘Ze zeggen dat hij gek is,’ flústert Ganna.
Ganna en Seakle laitsje stikem. Renske 
hat it gelokkich net heard.
‘Ik sjoch myn pake hjoed foar it earst!’ 
seit se fleurich. 
‘Dat soe ik mar spannend fine,’ seit 
Grytsje.
Renske sjocht har ris oan en skoddet 
mei de holle.

‘Spannend? It is dochs myn pake,’ seit 
se.
‘Hast ek hobbys?’ freget juf Joke, wylst 
se op it horloazje sjocht.
‘Ik hâld fan tekenjen en fan fuotbaljen...’ 
seit Renske.
‘Hee, wat leuk, ik ek!’ ropt Seakle, mar 
hy krijt daliks in skop fan Ganna.
‘En ik hoopje dat ik hjir nije freonen 
meitsje sil,’ seit Renske. 
‘Dat kun je met die kleren wel vergeten!’ 
ropt Ganna.
De bern laitsje no noch lûder om 
Renske. Se wit net wat se der mei oan 
moat. Juf ek net. Se klapt wer yn ‘e 
hannen, mar dat helpt net. De bern 
meitsje hieltyd mear leven.
As ik no net wat doch, dan sille se my 
hjir altyd mei peste, tinkt Renske. 
Ynienen betinkt se wat. Se pakt har 
rêchsek en docht dy iepen. Guon 
bern hâlde op mei laitsjen en sjogge 
oandachtich nei de rêchsek. Wat soe 
dêr yn sitte? It binne knuffels! Knuffels! 
De rêchsek sit grôtfol. Hupsakee. 
Renske goait se allegear oer Ganna 
hinne. Ganna is razend! Se begjint de 
knuffels daliks werom te smiten. It rint 
hielendal út ‘e hân. Knuffels fleane 

troch it lokaal, guon bern steane op 
‘e stuollen, wylst oare bern op tafels 
omslaan. It giet der omwei. 
‘Hohoho!’ ropt juf Joke panikerich.
‘Merry Christmas!’ skreaut Seakle.
Nidich sjocht se him oan, mar juf Joke 
hat gjin tiid om har dêr drok oer te 
meitsjen. Se wiist nei Renske.
‘Hjir komme do! Dyn earste dei op 
skoalle en dy sa oanstelle? Do moatst 
dy skamje!’ 
Juf Joke is no sa oan it razen, de bern 
binne der stil fan.
‘DO rêdst ALLES op! En jimme fan dy 
stuollen ôf!’ âlet se.
Renske docht mar gau wat juf seit. 
As Renske de knuffels weromdocht 
yn ‘e rêchsek, stiet Grytsje samar 
neist har. ‘Wêrom hasto al dy knuffels 
meinommen?’ flústert Grytsje. 
‘Dan fiel ik my net sa allinnich,’ 
antwurdet Renske. Se krijt der in reade 
holle fan.
‘Moet je zien hoe rood ze wordt,’ seit 
Ganna tsjin Seakle.
‘Krekt in skippybal,’ antwurdet Seakle.
Tom Kaugom stikt hast yn ‘e kaugom 
fan it laitsjen. 
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Do bist grif wolris lâns it 
gerjochtsgebou yn Ljouwert rûn. 
Doe wie it dêr grif net sa drok 
as op Kneppelfreed. Santich jier 
lyn wie der op dat plak in grutte 
opskuor. Wêrom’t dat sa wie lêst 
hjirûnder.

De Fryske bistedokter S.F. van der Burg 
moast op 17 oktober 1951 foar it gerjocht 
fan It Hearrenfean komme fanwege 
in ferkearsoertrêding. Doe’t er him 
ferdigenje woe yn ‘e Fryske taal waard him 
dat ferbean. De rjochter, mr. Wolthers, 
hie earder al twa boeren út Aldeboarn 
feroardiele om’t sy de wurden ‘molke’ 
en ‘sûpe’ op harren bussen skreaun 
hienen. It wie dúdlik dat de rjochtbank it 
brûken fan ‘e Fryske taal net tastie yn ‘e 
rjochtseal. De parse krige hjir lucht fan. 
De haadredakteur fan de Heerenveense 
Koerier, Fedde Schurer, skreau in 
beledigjend stik oer dizze rjochter yn 
syn krante. Dêrom moast hy ek foar de 
rjochter ferskine. Op 16 novimber 1951, 
no dus santich jier lyn, wie it safier. De 
taalstriid tusken de Hollânsk pratende 
elite en de Frysk pratende jonge garde 
soarge foar in soad kommoasje by de 
rjochtbank yn Ljouwert. In grutte klup 
Friezen woe by de sitting oanwêzich wêze 
en om’t der ek noch freedsmerk wie, 

wiene der in soad minsken yn ‘e stêd. 
Om’t der yn ’e rjochtbank gjin plak wie 
foar al dizze minsken, ûntstie der bûten 
yn ‘e drokte opskuor tusken it folk en de 
plysje. De plysje besocht de minsken mei 
wetterkanonnen en kneppels útinoar 
te driuwen. Dêrom hjit dizze slach op it 
Saailân yn ‘e folksmûle ‘Kneppelfreed’.

Kneppelfreed hat foar in soad argewaasje 
soarge yn Fryslân en fierder yn it lân. 
Uteinlik waard yn 1955 it brûken fan 
it Frysk yn it leger ûnderwiis (no de 
basisskoalle) tastien en sûnt 1956 mei der 
ek Frysk praat wurde yn ‘e rjochtseal. Der 
moat dan fansels wol in goede tolk wêze 
as de rjochter it Frysk net behearsket. 
Allinnich binne dy tolken, troch de minne 
fertsjinsten, dreech te krijen.

Troch: Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil

KNEPPELFREED

Fedde Schurer libbe fan 1898 
oant 1968. Hy wie master, dichter, 
sjoernalist en haadredakteur 
by de krante, politikus, kristlik 
fredesaktivist en foarman fan ‘e 
Fryske kultuer. Miskien bist de 
namme Fedde Schurer wolris 
op strjitte tsjinkaam; op It 
Hearrenfean stiet in stânbyld fan 
him en yn Ljouwert leit in grutte 
tinkstien yn ‘e stoepe mei in 
gedicht fan syn hân. It  gedicht is 
in oantinken oan Kneppelfreed.



 

FRAGEN

Wêrom moast de bistedokter foar de rjochter komme?

Hoefolle jier is it lyn dat it Kneppelfreed wie?

Bûten ûntstie der opskuor. Wat 

betsjut it wurd opskuor?

❑  twaspjalt (verdeeldheid)

❑  rûzje (ruzie)

❑  ûnstjoer (opschudding)

Fedde Schurer en in soad oare Friezen wiene yn 1951 lilk omdat der yn de Fryske 

rjochtseal gjin Frysk praat wurde mocht. Wat is dyn miening dêroer? Opdracht foar jim 

klasse: ferlykje jim mieningen.

Op de webside www.praatmarfrysk.nl kinst stikkers bestelle mei de tekst ‘dit kin ek yn 

it Frysk’. Dizze stikker kinst op in Hollânske tekst plakke dy’tst bûtendoar sjochst. Foar 

foarbylden kinst it filmke op harren Facebookpagina of Insta (praat_mar_frysk) wol 

eefkes besjen. Wêr yn dyn omjouwing soesto dizze stikker plakke kinne?

Wêrom krige 16 novimber 1951 de namme 

Kneppelfreed? 

Kinsto in oare namme foar dizze dei betinke?
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As de ‘r’ yn ‘e moanne sit kin dyn liif wol wat ekstra fitaminen en mineralen brûke om fit te 
bliuwen. Miskien hawwe jim thús wolris populêre superfoods hân út it bûtenlân, produkten 
lykas quinoa of gojibeien. Mar witst wol dat der yn ús lân ek hiele sûne superfoods groeie?

TSJILPOST

BOEREKOAL
Yn boerekoal sit in protte fitamine A en K. Ek sitte der in soad saneamde 
‘antyoksidanten’ yn, dat is in sammelnamme foar fitaminen, mineralen en oare stoffen 
dy’t goed binne foar dyn liif. Yn Amearika is boerekoal op it stuit in grutte hit. It skynt 
dat dizze griente hast net oan te slepen is, safolle wurdt it ferkocht. Hâldst net sa 
fan stamppot boerekoal? Op ynternet steane ek lekkere resepten om boerekoal te 
wokken, yn in salade te brûken of sop fan te sieden. Der besteane sels boerekoalchips 
en boerekoalsûkelade! Boerekoal is it lekkerst as de froast der oerhinne west hat.

GRAUWE EARTEN
Kapsiners, in fariaasje op earten, binne eins pûlfruchten. De namme fan dizze griente komt 
troch syn  grauwe kleur, dy’t liket op ’e griis-brune kleur fan de klean dy’t kapsiner muontsen 
(monniken) eartiids droegen. Der sitte in soad fitaminen en oare goede stoffen yn kapsiners 
en kinst se ek ite as ferfanging fan in stikje fleis. Goed foar fegetariërs dus. Farske kapsiners 
kinst mar in koart skoftke yn ‘e simmer keapje, drûge it hiele jier.Tsjintwurdich binne 
kapsiners út in glêzen potsje better bekend. 

RÔS PISJE?!
De reade byt is ít wintermedisyn by útstek. Reade biten binne tige sûn en kinne helpe tsjin in oantal kwalen 
en sykten. Ast farske biten klearmakkest, goai dan de blêden net fuort want ek dêryn sitte in soad 
mineralen en fitamine C. Kinst de blêden siede en ite as spinaazje en de jonge bledsjes dochst troch it 
slaad. Minsken mei in hege bloeddruk hawwe der baat by om alle dagen in gleske bitesop te drinken. 
Ien neidiel; skrik net ast nei ’t húske giest want dyn pis kin der wol in bytsje rôs fan wurde.

JO PADDO!
Yn sjampinjons sitte fitaminen, mineralen en rizels (vezels). Wat dizze skimmel sa bysûnder 
makket is dat hy sûnder deiljocht groeie kin en dochs in soad fitamine D yn him hat. Fitamine D 
krije wy oars foaral binnen troch sinneljocht op ús fel. Sjampinjons kinst fansels brûke yn it sop of 
troch se te bakken, mar kinst se ek folje mei fan alles en eefkes yn ‘e oven sette. 

GO NUTS!
No, noch ien dan. In absolute topper dy‘t by ús ek oeral te krijen is, is de walnút. Om’t er fol mei 
sûne fetten en rizels sit, is de walnút poer geskikt as snackje tuskentroch of om troch it iten te 
brûken. Om’t nuten en pinda’s, sûnder sâlt fansels, allegear krekt in oare gearstalling ha is it goed 
om hjirmei te fariearjen.

IT GRIENE GOUD
Bisto gek op seewier? Dan trefst it! Yn dizze griente út ‘e see sitte nammentlik sa’n soad goede 
stoffen dat it ek wol it griene goud neamd wurdt. Ast noch gjin fan bist fan seewier dan soest ek 
ris in weedburger besykje kinne. Dy liket op in hamburger. Seewier wurdt net allinnich mar brûkt 
om op te iten, kinst der ek biologysk ôfbrekber plestik fan meitsje en 
enerzjy mei opwekke.

Mei al dizze tips komsto de hjerst en winter wol troch. Hast dyn heit of mem, pake, beppe, buorlju 
of wa dan ek ynspirearre om ien fan dizze superfoods klear te meitsjen? Stjoer dan in foto fan 
dysels mei dyn superfood nei tsjil@cedin.nl en wa wit stiesto yn it folgjende nûmer fan Tsjil!

12 | Tsjil magazine

Superfoods út eigen lân

Troch: Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil
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AST DE YNLIEDING OER SUPERFOODS LÊST, WAT WOL DE SKRIUWER DY DAN 

GRAACH FERTELLE? 

SYKJE OP YNTERNET IN RESEPT OP MEI IEN 

FAN DIZZE SUPERFOODS. IT SOE MOAI WÊZE 

OM DE RESEPTEN TE BONDELJEN EN MISKIEN 

KINNE JIM OP SKOALLE SELS WOL IN RESEPT 

PROBEARJE!

HOKKER FAN DIZZE SUPERFOODS 

HASTO WOLRIS PREAUN?

❑ boerekoal ❑ kapsiners ❑ seewier
❑ reade biten ❑ sjampinjons ❑ walnuten

HOKKER GRIENTE WURDT YN DIZZE 

TSJILPOST BEDOELD MEI ‘IT GRIENE 

GOUD’?

 ❑  boerekoal ❑  seewier ❑  slaad

WAT MAKKET DE SJAMPINJON SA BYSÛNDER NEFFENS DE TEKST?

FAN HOKKER GRIENTE KRIJT DYN 

PIS IN OAR KLEURKE?



WITST AL DAT!?

Ynienen in ‘blue jet’
Wjerljocht (bliksem) ha wy allegearre wolris sjoen. Bolbliksem is seld-
sumer. Dochs binne der noch frjemdere en útsûnderliker ferskynsels, 
sa as ‘blue jets’. Yn febrewaris 2019 makke romtestasjon ISS in hiel 
moaie foto fan wat se neame in ‘blue jet’. Dat wie yn in tongerwolk 
boppe de Grutte Oseaan. De foto is al hiel spesjaal, mar sjoch it filmke 
ek ris op youtube: spektakulêr!!  

De bosken en heide… Drinte hat hiel moaie 
natuer. Dat fine in soad minsken. Mar 
it blykt dat net allinnich minsken Drinte 
moai fine, mar dat ek seehûnen fan dizze 
provinsje hâlde. Ein augustus betocht 
in seehûn om fan de Waadsee troch de 
provinsje Grinslân nei it noarden fan Drinte 
te swimmen. Dêr hat er in skoft in soarte 
fan fakânsje holden.

Omrop Fryslân hat noch in oare fakânsjegonger fûn: in walrus. 
De walrus lei op de sânplaat Simenssân by Skiermûntseach en 
letter lei se noflik yn ’e sinne yn Harns. De walrus is in wyfke dat 
yntusken Freya neamt wurdt.  Se swimt dizze hjerst yn ‘e Waadsee 
en is earder yn Denemarken en Dútslân sjoen.  
Twa kear earder is der in walrus yn ús lân sjoen. Dat wie yn 
1981 en 1998 by It Amelân. Walrussen libje gewoanwei yn it 
Noardpoalgebiet. Wyfkes ha in gewicht fan om ’e 560 kilo hinne en 
kinne wol 2 oant mear as 3,5 meter lang wurde.

Seehûn yn Drinte

Walrus yn ’ e Waadsee

Wittenskippers ha in Australyske 
muskusein heard dy’t omraak skelle kin. 
Hy kin perfekt sizze: ‘You bloody fool’. Dat 
betsjut sokssawat as ‘do grutte idioat’. 
De ein is grut wurden by en fersoarge 
troch minsken. Mooglik sei ien fan syn 
fersoargers geregeld: ‘You bloody fool’. 
Muskuseinen kinne klanken hiel goed 
imitearje, docht bliken. 
Wolst de muskus ek ris hearre? Gean 
nei: https://www.scientias.nl en sykje op 
muskuseend.

Skelle as in Australyske 
muskusein

Foto: Gea Neijsen

14 | Tsjil magazine



FRYSKE RACETALINTEN

Yn it ‘Rijksmuseum van Oudheden’ yn Leiden kinst in 
byld sjen fan in neandertaler. Dat wie in minskesoart 
dy’t sa’n 39.000 jier lyn ferdwûn is. Se libben ek yn 
ús lân. Oan ‘e hân fan bonke- en skeletresten ha 
Adrie en Alfons Kennis (út Nederlân) in byld op wiere 
grutte makke dat sawat echt liket.

Op in moandeitemoarn 
yn septimber stie der by 
Drachten op de A7 wol in 
hiel spesjale wein oan de 
sneldyk by Drachten. De 
plysje tocht earst dat der 
in tank stie. Ik like der in 
soad op. Letter die bliken 
dat it gjin tank wie, mar in 
pantserwein fan it leger 
út Havelte (Drinte). Dochs 
bysûnder, soks sjochst 
dochs net alle dagen by 
de dyk!

Foar ’t earst sûnt 1971 hat der op it Spaanske eilân 
La Palma in grutte útbarsting fan in fulkaan west. 
Bewenners en toeristen moasten evakuearre wurde. In 
ôfgryslik soad hûzen  binne ferdwûn ûnder de lava. De 
erupsje hat in soad oandacht krigen yn de media.

FULKAAN PALMA

In tank by de sneldyk by Drachten?

Nyck de Vries út Twellingea is dit jier 
kampioen wurden yn ‘e Formule E-klasse 
en der is kâns dat hy him takom jier bewize 
mei as Formule 1 koereur. Ek Beitske Visser, 
tafallich ek út Twellingea, giet it foar de 
wyn. Sy rydt yn ‘e W-klasse, de heechste 
raceklasse foar froulju yn ‘e autosport. Op it 
sirkwy fan Spa krige se fan’e simmer in swier 
ûngemak mar nei in soad fysioterapy koe se 
al gau wer yn ‘e raceauto stappe.

Neandertaler Krijn
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Op in moaie neisimmerdei treffe wy 
Milan op it Skatepark yn Ljouwert. Hjir 
is hy net allinne hjoed te finen, mar 
hast alle dagen. Milan is noch mar 13 
jier, mar hy hat al in protte fan ’e wrâld 
sjoen. ‘Ik ben geboren in Suriname en 
toen ik drie was woonden we in Durban, 
Zuid-Afrika. Daar ben ik begonnen met 
skateboarden. Mijn vader deed het 
ook. Ik heb het op een klein boardje 
geleerd. Skateboarden is ook best wel 
populair in Zuid-Afrika. Het skatepark 
daar was wel vier keer zo groot als in 
Leeuwarden!’ Dêrnei wenne Milan ek 
noch yn Myanmar en Dútslân. Seis jier 
lyn kaam er nei Ljouwert.  

LIFESTYLE
Skateboarden is net allinne in sport, 
eins is it ek in lifestyle, dêr’t bepaalde 
skuon, klean en muzyk by hearre. Dit 
jier wie skateboarden foar it earst 
te sjen as Olympyske sport. ‘Die 
olympische deelnemers zijn echt heel 
erg goed. Om zo goed te worden, moet 
ik nog wel even oefenen,’ laket Milan. 
‘Maar mijn doel is wel om ooit mee te 
gaan doen aan wedstrijden, zoals een 
NK, EK of misschien zelfs wel een WK.’

OEFENJE
Der hinget in relaxte sfear op it 
skatepark. ‘We moedigen elkaar altijd 
aan om nieuwe tricks te doen.’ De 
skateboarders wolle fan inoar leare en 
inoar better meitsje. Ideeën foar tricks 
betinkt Milan sels. ‘Je moet creatief zijn 

en gewoon proberen of iets lukt. Als 
het niet lukt, moet je blijven doorzetten. 
Soms moet je een trick tig keer oefenen 
voordat het goed gaat, maar dat is het 
wel waard.’ 

FETSTE TRICK
Wat is eins de fetste trick dy’t Milan 
oant no ta dien hat? ‘Ik denk de 360 en 
de Feeble. Bij de 360 draai je een heel 
rondje en bij de Feeble slide je met je 
achterste truck op de rails. Het is niet de 
mooiste trick, maar wel een lastige.’ 

Milan skate altyd mei helm, wylst lang 
net elkenien yn syn groep dat docht. 
‘Ik heb geen zin om bijvoorbeeld op de 
rails achterover te vallen waardoor ik 
gewond raak. Stel je voor dat ik nooit 
meer zou kunnen skaten.’ 

16 | Tsjil magazine Tekst: Bianca Beemer, byld: Martin de Jong

MILAN HEUSCHELE (13) IS IN 
ECHTE SKATEBOARDER. SYN 
KLEAN, SYN INSTA-AKKOUNT, 
SYN MANIER FAN PRATEN… 
ÚT ALLES DOCHT BLIKEN DAT 
HY GEK IS OP SKATEBOAR-
DEN. ‘IK KAN DE HELE DAG 
MET EEN TRICK BEZIG ZIJN, 
ZODAT IE UITEINDELIJK TÓCH 
LUKT.’

Filmkes fan Milan op syn boerd besjen? Tsjek syn 
Insta: @sk8milan. 

Skateboarder Milan 
libbet fan trick nei trick

 

LINKKE SIDE
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Hoe komt it dit jier mei de 
poddestuollen yn Fryslân. Miskien 
wol hiel goed. Foaral yn augustus 
wie it waar somber en wiet. Op guon 
plakken stiene de strjitten blank 
(ûnder wetter). Safolle reinde it. En 
wiet waar, dêr hâlde poddestuollen 
wol fan.

In poddestoel is gjin plant, mar in 
skimmel. In plant kin himsels rêde. 
Se kinne sels groeie, bloeie en 
boustoffen meitsje. In poddestoel 
kin dat net. Poddestuollen libje fan 
oare planten. It binne parasiten. 
Poddestuollen groeie ek net út 
siedsjes, mar út spoaren. Der binne 
yn ús lân mear as 4000 soarten 
poddestuollen. In hiel bekende 
poddestoel is de miggeswam 
(vliegenzwam).

De miggeswam hat in reade hoed 
mei wite stipkes. Dy stipkes binne 
stikjes fan it feltsje dat earst 
om de hoed hinne sitten hat. 
Miggeswammen groeie foaral yn 
de bosk. It leafst in bytsje yn it 
skaad. De miggeswam is giftich. 
Der binne yn Nederlân mar 30 
soarten poddestuollen giftich. Fan 
sân soarten kinst sels dea gean. It 
gefaarlikst is de griene knolswam.

Witst hoe‘t de miggeswam syn 
namme krigen hat? Se sizze dat 
minsken lang lyn lytse stikjes fan 
de miggeswam yn in pantsje molke 
diene. It pantsje setten se dan feilich 
boppe op in kast. Sa koene bern 
en poes der net by komme, mar de 
miggen wol. As de miggen dan fan 
de molke dronken giene se dea.

Poddestuollen kinne ek hiel lekker 
wêze. Do ytst grif wolris sjampinjons, 
in superfood dêr’tst oer lêzen hast 
by Tsjilpost op side 12. Djoer binne 
poddestuollen soms ek. De djoerste 
is de truffel. Truffels kostje ûngefear 
€ 2000,- de kilo.

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

Miggeswam



Justin Bieber brekt rekôr 
op Spotify

MC Bezerra 
kiest 
foar muzyk
Muzyk fan Guilherme (12), 
artystenamme MC Bezerra, 
is miljoenen kearen beharke 
op YouTube. Guilherne fan 

12 wol ferneamd (beroemd) wurde. En dat slagget 
al aardich goed: syn klips wurde miljoenen kearen 
besjoen op YouTube.
De jonge rapper wennet yn São Paulo, de grutste 
stêd fan Brazilië. Dêr is in protte earmoed en yn syn 
wyk kin it hiel gefaarlik wêze. Guon jongeren dogge 
yllegale dingen. Mar Guilherme hat keazen foar de 
muzyk. Hy hopet dêrmei genôch jild fertsjinje te 
kinnen om in hûs te keapjen foar syn famylje. 

De nije sjuery fan it Junior Songfestival bestie dit jier út allegearre 
bekende sjongers:  Jeangu Macrooy, Emma Heesters en Rolf 
Sanchez hawwe de kandidaten beoardiele. Romy Monteiro en 
Buddy Vedder presentearren it programma. Op 25 septimber 
wie de finale fan it Junior Songfestival. Ayana hat wûn mei har 
nûmer Mata Sugu Aō Ne en dêrmei giet se op 19 desimber nei 
de Europese finale yn Parys. Ayana song earder by Kinderen voor 
Kinderen.

Justin Bieber hat in rekôr te 
pakken. Ofrûne tiid hawwe 
der mear as 83,3 miljoen 
minsken nei syn ferskes harke 
op Spotify. Noch noait wiene it 
der safolle. It âlde rekôr stie op 
namme fan Ariana Grande. Sy 
hie oait 82 miljoen harkers yn 
in moanne. Dat Justin Bieber it 
rekôr brutsen hat, soe komme 
kinne troch syn nijste nûmer 
Stay. Dat nûmer stie heech yn 
de hitlisten. 

Nei in soad gedoch is in band út 
Sina nei trije dagen alwer opheven. 
De band bestie út jonges tusken de 
7 en 11 jier en dat fûnen in protte 
minsken net goed. De band hjitte 
Panda Boys en brocht lêsten harren 
earste nûmer út. 
Harren managers seinen dat de 
jonges de hiele simmerfakânsje mei 
‘swit en triennen’ oefene hienen. 
Dat klinkt as berne-arbeid fûnen 
in protte minsken. Dy sizze dat de 
managers in protte jild fertsjinje 
wolle mei de bern en dat is net goed. 

Boyband nei trije dagen alwer opheven

Junior Songfestival

18 | Tsjil magazine Troch: Hille Morel van Mourik  | Foto’s: Tsjil

STJERREREIN



 

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 

Betonflier
Bôletromp
Busreis
Grientesop
Hjerstfakânsje
Húskeamer

Kastanjebeam
Klassefoto
Lêsbril
Meanmasine
Nachtfroast
Puzelboekje
Rêchsek

Reisburo
Skoalplein
Spikerbroek
Sûkerpot
Sylboat
Taalopdracht
Teekopke
Treinstasjon

Yt it ferhaal op side 8 en 9 rint Renske nei de hjerstfakânsje mei 
har rêchsek it skoalplein op. De wurden hjerstfakânsje, rêchsek en 
skoalplein binne gearstallingen, want se binne makke fan twa oare 
wurden. Dizze puzel stiet fol gearstallingen. De letters dy’t oerbliuwe 
foarmje ek wer in gearstalling. Skriuw dit wurd yn in e-mail en stjoer 
dy foar 15 novimber nei tsjil@cedin.nl. Skriuw dúdlik dyn namme, 
groep en skoalle yn it e-mailtsje.
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PUZELSIDE 
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De priiswinner fan de lêste puzels is 
Fenna Vrieswijk út Groep 8 fan 
OBS Op ‘e Dobbe yn Hallum.

De oplossing fan de trochstreekpuzel 
wie ORKEST en út de hynstesprong kaam 
HÚSKESLAK.
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