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De winter stiet wer foar de doar! De desimbermoanne mei feestdagen, lekker fakânsje en de start fan it nije jier. Der wurdt wolris sein dat de krysttiid de moaiste tiid fan it jier is. Gesellichheid mei famylje en freonen, lekker iten en oeral lampkes yn ‘e tsjustere tiid. Genietsje derfan! 

DIT EN DAT

Dochs is desimber lang net foar elkenien de moaiste tiid fan it jier. Tink mar ris oan minsken dy‘t te min jild hawwe om kadootsjes te keapjen of in lekker krystmiel op tafel te setten, of minsken dy’t iensum binne en gjin 
besite krije. Wolst graach wat foar 

in oar betsjutte? Kom dan, 
allinnich, mei dyn famylje 

of mei dyn klasse, yn 
’t spier mei in Tsjille 

aksje! It hoecht 

echt net grut te wêzen. Kinst bygelyks pipernuten of spekulaas foar oaren bakke (sels wol efkes priuwe fansels!), in kryststikje of krystkrâns meitsje, selsmakke krystkaarten opstjoere, in moai gedicht foar ien skriuwe, in glêzen potsje fersiere en der in kearske yn dwaan en neam sa mar op. Ast it sels lâns bringst yn dyn strjitte, wyk, doarp/stêd of by it âldereintehûs sjochst grif blide gesichten!

Hast miskien noch pipernuten oer? Dan stiet hjirûnder in resept foar in lekkere taart, dy’t net yn ‘e ûne (oven) hoecht.

Foto: demisbaksels.nl/pepernotenmonchoutaart/

Groetnis  
Tjitske

tsjil@cedin.nl

Yngrediïnten pipernúttaart
• 250 gram pipernuten• 100 gram bûter
• 200 gram folfette tsiis (MonChou)• 500 ml net kloppe slachrjemme• 2 pûdsjes Klop-Fix
• 8 gram (of ien pûdsje) fanyljesûker• 100 gram wite bastertsûker•  3 ytleppels hazzenút-sûkeladepasta (bygelyks Nutella)• pipernuten (gewoane of mei in bysûnder smaakje)•  foar de fersiering noch in pear pipernuten en/of skaafde sûkelade 

Wat hast fierder nedich?•  Springfoarm mei in diameter fan 24 oant 26 sintimeter• Bakpapier
• Blender (of in pûdsje, in hammer en in soad tiid 🐵 )• Mikser
• Leppel of spatel

1. Beklaai de boaiem fan de springfoarm mei bakpapier.2.  Lit de bûter rane yn in pantsje of yn ‘e magnetron. Doch de pipernuten yn ‘e blender en meal se ta krommels. Doch de raande bûter en de krommels byinoar en ming dit goed. Ferdiel it mingsel oer de boaiem fan de springfoarm en druk dit mei de achterkant fan in leppel goed oan. Set de springfoarm yn ‘e kuolkast sadat de boaiem opstiivje kin.

3.  Klopje de slachrjemme tegearre mei de Klop-Fix yn in romme kom, oant it moai stiif is. Ming de MonChou mei de bastertsûker en fanyljesûker luchtich mei in mikser. Rier dan de slachrjemme en it MonChoumingsel trochinoar. Ferdiel dit mingsel yn ‘e springfoarm en stryk it glêd mei in spatel of de achterkant fan in grutte leppel. 4.  Span húshâldfoly oer de springfoarm. Prik der lytse gatsjes yn foar in better resultaat. Lit de taart yn elk gefal trije oeren opstiivje (mei ek langer, sels de hiele nacht). 5.  Rier de Nutella los (dat wol better as de Nutella in lyts bytsje lauwaarm is). Ferdiel de Nutella foarsichtich mei in spatel of achterkant fan in grutte leppel oer de taart. 6.  Meitsje de springfoarm los en helje him derôf. As dat net maklik slagget, snij dan earst mei in meske by de râne lâns.7.  Plak de pipernuten oan ‘e sydkant fan ‘e taart (druk se der in bytsje yn). Krekt foardatst de taart yn stikjes snijst, fersierst de boppekant mei stikjes pipernút en/of skaafde sûkelade. 

PS: Tink der goed om datst dyn fingers net ôfslikkest ast dêrnei de slachrjemme noch oanreitsje wolst. Troch de ensimen yn dyn (ûnsichtbere) flibe kin de taart net goed opstiivje. 
Boarne: brendakookt.nl
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4 | Tsjil magazine Ut: It leafst bin ik in fûgel   troch: Berber Spliethoff | Yllustraasjes: Tsjil

MEUNSTERS
Sil ik jim ris wat fertelle?

Jimme meie it eins net witte,

en sille my fêst ek net leauwe,

dat ûnder myn bêd fiif meunsters sitte.

 

It binne gjin boaze meunsters hear,

ik fyn se krekt hiel aardich.

Ek al binne se bytiden

wol wat eigenaardich.
 

Allinne yn ‘t tsjuster binne se der

en mompelje yn in frjemde taal.

Wylst ik yn myn bêd lis,

fertelle sy elkoar in moai ferhaal.

 

As dat ferhaal hiel grappich is,

dan laitsje se harren slop.

Se skodzje dan tsjin myn matras

mei harren hierrige kop.
 

Mar bin in wurch en wol ik sliepe,

dan bin ik dy meunsters sêd.

Ik byn in lekken om ‘e holle en

stek myn kop ûnder it bêd.
 

Ik rop dan hiel lûd: BOE!

En de meunsters, alle fiif,

dy binne stil fan skrik.

En ik fal lekker yn ‘e sliep.
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SJOCH MY Sofie  Poelsma 

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

In toverstôk, magyske drankjes, 
in sortearhoed, neam it mar op. 
De 11-jierrige Sofie Poelsma fan 
Ljouwert hat it állegearre. Se is 
megafan fan Harry Potter en hat 
hast alles wat der yn de boeken 
en films foarkomt wol yn har 
sliepkeamer stean.

Sofie hat alle sân Harry Potter 
boeken lêzen. ‘It moaiste fyn 
ik de magy! Ik lês in hiel soad 
fantasyboeken,’ fertelt Sofie. ‘Yn 
de lockdown begûn ik de Harry 
Potterboeken te lêzen.’ Nei’t Sofie 
in boek lêzen hie, seach se de film. 
En doe troch nei it folgjende boek. 
Oant se se allegearre hân hie!

GRIFFOENDOR
It earste boek en de earste film 
binne har favoryt. ‘Harry Potter 
en de Stien fan de Wizen is it 
spannendst. Mar dêr komme ek 
spinnen yn foar en dêr ha ik in 
hekel oan.’ En Sofie har favorite 
personaazje? ‘Luna Leeflang, 
omdat se sa gek is. Mar ek 
Hermelien om’t se sa dapper en 
tûk is!’
Sofie rint om mei in Griffoendor-
sjaal om ‘e nekke, ien fan 
de fjouwer ôfdielingen op 
toverskoalle Zweinstein. Se wit 
seker dat de sortearhoed har 
by Griffoendor yndiele soe. ‘Dy 
ôfdieling is dapper en moedich.’ 
Alhoewol, se fynt Ravenklauw ek 
wol by harsels passen, want dêr 
binne se hiel tûk.

HARRY POTTER-WRÂLD
Ynkoarten sil Sofie mei har âlden 
nei in Harry Potter-winkel yn 
Nederlân. ‘It leafst soe ik dy hiele 
winkel leech keapje,’ fertelt Sofie 
laitsjend. ‘We sjogge no earst foar 
in boekesteun.’ Mar Sofie kin har 
gelok net op: ynkoarten sil se ek 
noch mei har heit en mem nei de 
Harry Potter studio’s yn Londen. 
‘Dêr ha ik in soad sin oan!’

POPPEHÛS
Ast Sofie har sliepkeamer yn 
stapst, sjochst it fuort: alles is 
yn Harry Potter-tema. ‘Ik ha 
sels in Harry Potter-poppehûs 
makke.’ De keamers komme ek 
echt út de film. Dêr bliuwt it net 
by: yn har keammerke binne ek 
noch lampen, razende planten, 
hutkoffers en gouden aaien te 
finen. Sofie sliept sels ûnder in 
Harry Potter-dekbêd.
En net te ferjitten: Hedwig, de ûle 
fan Harry Potter. ‘Ik wol sels ek 
wol in ûle ha,’ fertelt Sofie. Heit 
en mem sjogge dat net sa sitten. 
‘Mar ik mei ynkoarten in fotoshoot 
dwaan mei echte ûlen!’

DREUZEL
Sofie har mem lêst de boeken mei 
har mei en fynt Harry Potter ek 
moai. Mar heit fynt it wat minder. 
‘Wy neame him dêrom in dreuzel.’ 
Dat is ien dy’t net toverje kin en 
ek net wit dat magy bestiet. ‘Mem 
leaut wol, sy is in echte heks.’
Foar har 11e jierdei krige Sofie 
in echte talittingsbrief foar 
Zweinstein. En har feestje? Folslein 
yn Harry Potter-tema fansels. ‘Doe 
ha wy toverdrankjes en ús 
eigen toverstôk makke!’



TSJILLE FRAGEN OAN 

RAYNAUD

TRADYSJES

KRYSTDAGEN SÛNDER BOEKE2

1

Desimber is de gesellichste 
moanne fan it jier, net wier? 
Sinteklaas, de krystdagen, âld en 
nij. Alle trije yn ien moanne tiid. 
Om’t it ek krystfakânsje is hasto 
fêst genôch tiid om thús gesellige 
dingen te dwaan, mar miskien ek 
wol om in pear filmkes fan Tsjil te 
besjen. Tips nedich? Raynaud jout 
se dy! 

‘Ast in hûn hast, dan is dy gewoan 
in ûnderdiel fan it gesin. Ik haw 
sels gjin hûn, mar kin my foarstelle 
hoefolle fertriet Tjits hân hat fan it 
ferstjerren fan Boeke. 

Tjits hat der in floch oer makke en 
dy is fansels te sjen op YouTube. 
Gelokkich hawwe se ek alwer in hiel 
leaf nij bistke en binne se mei de 
krystdagen dus net allinne!’ 

‘Ik fyn desimber altyd in hiele gesellige moanne, mar ek 
wol in drokke moanne. Ik haw faak in soad optredens 
mei myn band en mei de feestdagen bin ik ek altyd in 
soad fuort. Dochs fyn ik it allegear prachtige tradysjes yn 
desimber. In pear jier lyn hawwe wy in ôflevering fan Tsjek 
makke oer tradysjes, dy fynst op Omropfryslan.nl/tsjil!’

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

TSJILLE



ZZZZZZ...   

MAGIC SHOW4

3

‘Harry Potter kin toverje, mar Hieke ek yn 
de Roblox Magic Show! Hieke spilet fia 
Tsjil de Roblox levels dy’t jim trochjouwe. 
De Magic Show hie Hieke noch nea 
earder spile, dus dat wie in moaie 
útdaging. Ast de fideo weromsjen wolst, 
kin dat fansels fia Tsjil!’

Alle fideo’s en programma’s fan Omrop 
Fryslân Tsjil kinst fine fia de Omrop 
Fryslân Tsjil-app, YouTube en Instagram. 
Folgest ús? Dat soene wy leuk fine! 
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Ik bin tink ik ien fan de 
iennige minsken op ierde 
dy’t net fan sliepen hâldt. 
Dat fertelde ik al yn de 
foarige Tsjil. Ik soe dan ek 
net graach in wintersliep 
hâlde wolle. Skande fan 
myn tiid! Yn in eardere 
Tsjek wienen wy by in 
sliepsintrum. Fansels fynst 
dy fideo yn ús app.’



FLINTERS OP ‘E MOANNE

8 | Tsjil magazine

FERHAAL

8 | Tsjil magazine

Op ‘e heechste toer fan it paleis stie 
in stjerrekiker. Dy wie fan master 
Kropotkin. Mei de kiker koe er nei de 
moanne en de stjerren sjen. Alle jûnen 
kaam de kening by him en frege dan: 
‘Kropotkin, sjochst noch wat bysûnders 
op ‘e moanne?’
Mar op in jûn sei de kening: ‘Kropotkin, 
do moatst fan ‘e jûn sjen oft der flinters 
op ‘e moanne binne.’ ‘Mar heechheid,’ 
sei Kropotkin freonlik, ‘it is kâld en 
leech op ‘e moanne. Der groeit neat. 
Elkenien wit dat der op ‘e moanne 
gjin…’ ‘Kin my neat skele,’ sei de kening 

ûngeduldich. ‘Ik wol datsto flinters 
foar my fynst. Oars krijst gjin lean, 
begrepen?’ Kropotkin bûgde de holle 
en flústere: ‘Goed, heechheid.’ Want 
master Kropotkin hie in frou en trije 
bern en as hy gjin lean krige, hiene sy 
gjin iten.
‘Oer in moanne jouwe de keninginne 
en ik in grut feest,‘ gie de kening 
fierder. ‘Der komme wol hûndert 
gasten en dy wolle grif de flinters op ‘e 
moanne sjen. Salang hast dus de tiid 
om se te finen.’ Master Kropotkin gie 
op hûs oan. 

Hy iet gjin hap en siet stil op in krukje 
by it fjoer. ‘Do bist dochs net siik?’ frege 
Anna, syn frou. ‘Nee,’ snaude master 
Kropotkin. ‘Lit my mei rest.’ Doe’t de 
bern op bêd leine, flústere de âldste 
soan: ‘Mem, ik wit wat der mei heit is. 
Hy moat flinters op ‘e moanne fine. 
Oars krijt er gjin lean. Dat hat Joeri, dy’t 
yn ‘e stâl wurket, my ferteld. Heit hat 
mar in moanne de tiid.’

De oare deis makke Natasja de 
stjerrekiker skjin. Dat die se alle wiken. 
Natasja wie de dochter fan Kropotkin. 
Meastentiids song se dêr it heechste 
liet by, mar dy dei song Natasja net. 
Swijend poetste se de gleskes. Ek har 
heit sei gjin wurd.
Ynienen stie de kening foar de master. 
‘Ik ha grut nijs, master Kropotkin. Al 
ús gasten wolle hiel graach de flinters 
op ‘e moanne sjen.’ ‘Mar der binne 
hielendal gjin flinters op ‘e moanne,’ sei 
Natasja. 



FLINTERS OP ‘E MOANNE
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1.Wa is neffens dy de haadrolspiler yn dit ferhaal?    
❏ Natasja
❏ Master Kropotkin
❏ De kening

2. De gasten fan ‘e kening tochten dat se nei echte flinters op 
‘e moanne seagen. Hasto ek wolris ien ‘foar it lapke holden’? 
Fertel inoar deroer (buorman/buorfrou, yn dyn groepke of yn in 
kringpetear).

3. Hâldsto ek sa fan koarte Fryske ferhalen? Lês dan it boek 
‘Geheim’ fan Auck Peanstra en Riemkje Pitstra.

‘Lit dat eigenwize bern har stil hâlde,’ 
sei de kening lilk. Kropotkin die de earm 
om syn dochter hinne. ‘Ssst,’ sei er. 
‘Op it feest sil ek in orkest spylje,’ 
fertelde de kening fierder, ‘en dan 
moatte de flinters op ‘e maat fan ‘e 
muzyk dûnsje. Dyn frou en bern meie 
ek op it feest komme.’
Dy nacht koe Natasja net sliepe. Hoe 
soe se har heit helpe kinne? Ynienen 
skeat se rjochtoerein en begûn te 
laits jen. Se stapte fan ’t bêd, rûn op 
‘e teannen nei ûnderen en socht in 
skjirre, kleurpotleaden, papier en gie 
oan it wurk…
In oere letter krûpte se wer ûnder de 
tekkens.

De dei fan it grutte feest bruts oan. 
Elkenien lake en hie wille. Mar master 
Kropotkin fielde him hielendal net 
fleurich. Aanst soe it tsjuster wurde 
en dan soe de moanne oan ‘e himel 
ferskine.
Wylst de gasten sieten te iten, slûpte 
Natasja de trep op. Nei de hege toer 
mei de stjerrekiker. Yn har hannen hie 
se in doaske…
Der wiene in soad minsken nei it feest 
kommen. It nijs fan de flinters wie troch 
it hiele lân gien. ‘Hast it al heard?’ sei 
de iene tsjin de oare. ‘Master Kropotkin 
moat fan de kening flinters op ‘e 
moanne sykje.’ Guon minsken makken 

grapkes oer master Kropotkin. ‘Ha, ha, 
ik tink dat de flinters yn syn noas bite 
sille,’ lake in man. ‘En ik tink dat se in 
nestke yn syn burd bouwe,’ sei in frou. 
Master Kropotkin liet in djippe sucht. 
Dêr kamen de kening en syn gasten 
al oan. Hy rûn de trep fan de toer op, 
de gasten achter him oan. It waard 
deastil. Master Kropotkin stapte nei 
de stjerrekiker. Bang swaaide hy de 
kiker yn ‘e rjochting fan ‘e moanne. Mei 
triljende fingers stelde hy de linzen 
skerp en seach troch de kiker.
Mar doe… hy leaude syn eigen eagen 
net! Ferbjustere skodde hy de holle! 
De kening skode him oan ‘e kant. ‘Lit 
my ek eefkes sjen, master Kropotkin.’ 
Hy seach troch de kiker en rôp bliid: 
‘Master Kropotkin, it is dy slagge! Do 
hast flinters op ‘e moanne fûn! No 
moatte se noch dûnsje. Orkest, begjin 
te spyljen!’ En de flinters dûnsen op 
en del. Triljend fan spanning siet 
Natasja tsjin de muorre fan it paleis. 
Yn ‘e hannen hie se in toutsje. Dêr luts 
se oan, op ‘e maat fan ‘e muzyk. Alle 
gasten woene de dûnsjende flinters 
sjen. ‘Frou Kropotkin, jo meie ek eefkes 
sjen,’ rôp de kening. ‘Nim de bern mar 
mei.’ Frou Kropotkin kaam mei har twa 
oare bern nei foaren. Mar se wie sa 
senuweftich dat se tsjin de fierrekiker 

stjitte. It glês mei de útknipte flinters 
foel yn tûzen stikjes op ‘e grûn. De 
papieren flinters rekken los en waaiden 
de loft yn. ‘De flinters fleane wer nei 
de moanne ta!’ rôpen de minsken. 
Allinne de kening hie yn ‘e gaten dat 
de flinters net echt wiene. Mar hy 
woe it net merke litte. Hy rôp: ‘Master 
Kropotkin, do bist noch knapper as ik 
tocht. Do hast net allinne de flinters 
op ‘e moanne fûn, mar do hast se ek 
noch nei de ierde hellen. Dizze moanne 
krijsto twa kear safolle lean.’ Master 
Kropotkin joech Natasja in tút en 
flústere: ‘Tankjewol, tûke dochter.’ 
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Lyts, grut, keunst of echt, mei of sûnder klute... hast elkenien set yn desimber in krystbeam yn ‘e hûs. Mar wêrom dogge we dat eins? Lês earst de tekst en doch dan mei oan ‘e Tsjil-krystbeamkwis

EARTIIDS
De krystbeam is nei alle gedachten ûntstien út Germaanske tradysjes dêr’t in beam by it midwinterfeest sintraal stie. Dit feest waard fierd op ‘e koartste dei fan it jier (21 desimber). De beam waard optúgd mei apeltsjes en oare fersieringen út ‘e natuer. Eartiids wie dy beam in iik, mar letter waard de dinnebeam brûkt om’t dy moai grien bliuwt yn ‘e winter. De griene beam stie symboal foar in nij foarjier, in tiid fan bloei. 

OPKOMST
Yn ‘e 18e en 19e iuw waard de krystbeam, sa ‘t wy dy no kinne, populêr by it Dútske keningshûs en letter by Dútske winkeleigeners. Troch minsken dy’t nei it bûtenlân ferhuzen waard de krystbeamtradysje meinommen nei oare lannen. Yn 1848 stie der in tekening fan keninginne Victoria en prins Albert mei in krystbeam yn in Ingelske krante. Dêrnei wie de krystbeam net mear fuort te tinken by minsken oer de hiele wrâld. Earst by de riken, letter by ‘it gewoane folk’. 

FERSIERING
Dêr’t earder apeltsjes, nuten en papieren slingers yn ‘e beam hongen, kamen der no ek kearskes, krystballen en snobbersguod by of foar yn ’t plak. Krystballen binne fan oarsprong fan glês, mei oan ’e binnenkant in laachje metaal (meastentiids sulverkleurich). In pyk wie der eartiids noch net. Der waard wolris in stjer boppe op ‘e beam set. 

Minsken fûnen it moai om ljochtsjes oan te stekken yn ‘e tsjustere desimbermoanne. Doe’t der noch gjin elektryske krystferljochting wie, stie der foar de feiligens faak in amer wetter njonken de beam. Kinst dy foarstelle dat it hiel gefaarlik wie om brânende kearskes yn in krystbeam te hawwen. De kearskes stiene yn hâlderkes dy’t oan ’e tûkjes fêstklamme wiene. 

NET OERAL WOLKOM
In krystbeam hat neat mei it kristlike krystferhaal út te stean. Dat wie ek de reden dat de kristlike tsjerken lange tiid neat fan sa’n optúgde beam ha moasten. Dochs waard de krystbeam sa populêr dat de sneinsskoalle, en letter ek de measte tsjerken, meidiene oan dizze tradysje. De beam mei ljochtsjes wurdt no sjoen as symboal fan it ljocht, dat past by de betinking fan de berte fan Jezus.

BEAM YN ‘E HÛS
Yn ús lân komt de krystbeam meastentiids nei Sinteklaas yn ‘e hûs, al liket dat hieltyd earder te wurden de lêste jierren. De beam giet tusken de jierwiksel en Trijekeningen (6 jannewaris) wer de doar út. It is tradysje dat de beammen op it bult goaid wurde en yn ‘e brân stutsen wurde mei âld en nij. It is de fraach hoelang as dat noch mei want sa’n brânbult is hiel min foar it miljeu. Der binne ek wol skoallen, klups en ferienings dy’t de beammen yn ‘e earste wike fan it nije jier ophelje. Kinst ek de beam by de dyk lizze sadat de gemeente him ophelje kin. Yn Dútslân wurdt neffens de tradysje de krystbeam pas op 24 desimber optúgd om der dan jûns kadootsjes ûnder te lizzen. Yn Amearika leit ‘de krystman’ de kadootsjes by de hurd of ûnder de krystbeam. Sa’t dat faak giet mei tradysjes, waait dizze tradysje oer nei ús en oare lannen.

DE KRYSTBEAM
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In dinnebeam wurdt brûkt as krystbeam om syn moaie foarm.

Yn 1848 stie der in foto fan de earste krystbeam yn  
in Ingelske krante

Krystballen wiene eartiids meastentiids sulverkleurich.

De kearskes hongen oan in izertriedsje yn ‘e krystbeam.

In krystbeam hat neat mei it kristlike krystferhaal út te stean.

De krystbeam komt yn Nederlân meastentiids nei  
Sinteklaas yn ‘e hûs.

It ferbrânen fan krystbeammen is goed foar it miljeu.

NET WIER WIER

Oplossing krystbeamkwis op side 19

Is de stelling wier of net wier? Set in krúske yn it reade of griene fakje. 

Krystbeamkwis
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WINTERHIER
Minsken lûke yn ‘e winter gewoan in waarme jas oan, mar hoe dogge bisten dat? Guon 
bisten hawwe yn ‘e winter ek in soarte fan jas oan. Sy krije foardat de winter begjint, 
meastentiids yn ‘e hjerst, winterhier (wintervacht). Sjochst it bygelyks by kij, hynders, 
kninen, katten en fansels skiep. 
It winterhier bestiet út sterke lange hierren en dikke wollige hierren. Tusken dizze wollige 
hierren sit lucht. Dizze lucht hâldt de waarmte fêst sadat de bisten lekker waarm bliuwe 
yn ‘e winter. Ek fûgels hawwe in soarte fan winterhier. As it kâlder wurdt, krije se mear 
dûnsfearkes, dêr’t ek lucht tusken sit. Net alle fûgels krije dat. In oantal fljocht ek lekker 
nei in waarm lân, sa as de geal (nachtegaal), de tsjiftsjaf en it sweltsje (zwaluw).

WINTERSLIEP
Om harren ta te rieden op in wintersliep binne der bistjes dy’t in hiel soad ite yn ‘e hjerst. Sa krije 
se in fetlaach dy’t as foarried brûkt wurdt yn ‘e wintersliep. Ien fan ‘e bistjes út ús omjouwing dy’t 
de hiele winter sliept, is de stikelbaarch.
As it bûten rûn de njoggen graden is, siket de stikelbaarch in smûk plakje, bygelyks ûnder in 
beamstam. Hy makket dêr in nestje fan tûkjes, gers en bledsjes. As it nestje klear is, makket 
de stikelbaarch in holtsje en rôlet er himsels op. No kin de stikelbaarch oan syn wintersliep 
begjinne. Hy beweecht hast net yn ‘e sliep en syn hertslach sakket fan 180 nei 20 slaggen per 
minút. Syn lichemstemperatuer giet fan 35 nei 5 graden. De hiele winter hoecht er net te 
poepen en hast net te pisjen. Sa ferbrûkt er hast gjin enerzjy. Yn it foarjier wurdt de stikelbaarch 
wer wekker en is syn fetlaach opbrûkt. Hy moat dan wer op syk nei iten om oan te sterkjen.

WINTERRÊST
Der binne ek bistesoarten dy’t in soarte fan winterrêst hâlde. Se wurde dan sa no en dan 
wekker om te iten. Foardat it kâld wurdt, hawwe dizze bisten iten ferstoppe op geheime 
plakjes. Sa kinne se hurd eefkes ite en dan gau werom nei harren waarme nêst. Bisten 
dy’t in winterrêst hâlde binne bearen, dassen en iikhoarntsjes.

YNSEKTEN
Der binne fansels in hiel soad ferskillende ynsekten en se hawwe allegearre harren eigen 
manier om de winter troch te kommen. Guon ynsekten kinne de winter net oerlibje en 
litte aikes achter dy’t wol oer de kjeld kinne. Oare ynsekten skûlje ûnder de grûn, yn 
beamskors of op oare waarme plakjes. Der binne sels ynsekten dy’t nei in waarm lân 
fleane! Krûpelhintsjes (leavehearsbistkes) krûpe yn ‘e winter stiif tsjininoar oan yn ‘e 
holte fan in beam of tusken stiennen, mar soms kinst se ek yn ‘e skuorre of in kelder 
tsjinkomme.

FETLAACH
Wer’t de stikelbaarch de fetlaach brûkt as foarried, brûke oare bisten in fetlaach om harren 
liif tsjin ‘e kjeld te beskermjen.  Dat binne faak bisten dy’t yn kâld wetter libje. In seehûn hat 
bygelyks wol in fetlaach fan sa’n fiif sintimeter! Dizze fetlaach hâldt de kjeld fan it wetter tsjin 
en soarget derfoar dat de lichemswaarmte lekker binnen bliuwt. Superhandich dus, sa’n 
fetlaach!

12 | Tsjil magazine

WINTERSLIEP
Hoe oerlibje bisten yn ‘e winter? Geane se nei de sinne of bliuwe se yn Nederlân? Hâlde se 
dan in wintersliep? En wat dogge ynsekten yn ‘e winter? Kom der achter yn dizze Tsjilpost.

Troch: Tjitske van Akker | Foto’s: Tsjil
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NEI IT LÊZEN FAN DE TEKST

2

❑  PLÚSKES ❑  FEARKES

❑  LUCHT ❑  FET
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WAT KINST DWAAN OM BISTEN TE HELPEN OM DE WINTER TROCH TE KOMMEN? 

MISKIEN WITST IT SELS, MAR OP YNTERNET STEANE EK TAL FAN FOARBYLDEN. 

NEAM DER TRIJE.

Hoe wurket de ‘winterjas’ fan in seehûn? 

Test it sels!

Wat hast nedich?

- In pot faseline (hiele fette salve)

- In stikje stof

- In bakje mei kâld wetter

- In handoek foar nei de tiid

Wat moatst dwaan?

Smar ien finger yn mei faseline (dat 

wurdt dyn fetlaach), wuolje ien finger 

yn stof (dat is dyn bistehûd) en hâld ien 

bleate finger oer. Doch de trije fingers 

tagelyk yn it 

bakje mei wetter. 

Hokker finger 

fielt it kâldst?

PROEFKE FOAR THÚS

DE TITEL FAN DIT FERHAAL IS ‘WINTER-

SLIEP’. DOCHS GIET DE TEKST DÊR NET 

ALLINNICH OER.  WAT SOE NEFFENS DY 

IN BETTERE TITEL WÊZE?

HOKFOAR BISTEN NIMME ‘WINTERRÊST’? NEAM TWA.

WAT SIT DER TUSKEN DE HIERREN 

FAN BISTEN DY’T WINTERHIER 

HAWWE DAT DERFOAR SOARGET 

DAT SE LEKKER WAARM BLIUWE?



WITST AL DAT!?

It Sinteklazefeest is al hiel âld. De hillige Nikolaas is 
ferstoarn op 6 desimber yn it jier 335, 336 of 337. Eksakt 
witte se dat dus net. Sjochst syn ôfbylding yn boeken en 
op yllustraasjes en skilderijen. Der wurdt ek wol tocht dat 
yn it jier 336 in mingeling ûntstie fan ferhalen, dêr’t letter 
Sinteklaas en de krystman út ûntstiene. Op ynternet kinst 
behoarlik âlde foto’s fine fan Sinteklaas. De âldst bekende 
foto is fan 1885. Dat is 136 jier lyn. Hjirûnder de foto út 
1885.

In walrus yn ús lân is hiel spesjaal. Nei har besite 
oan Fryslân wie walrus Freya  ein oktober yn 
Den Helder oankommen. Yn novimber is se yn ‘e 
rjochting fan Ingelân swommen.
Witst dat it wurd ‘walrus’ út it âld-Noarsk skynt 
te kommen? Yn dy taal fynst it wurd: ‘hrosshvalr’. 
‘Hross’ betsjut hynder (yn it Hollânsk ek wol in ‘ros’ 
neamd) en ‘hvalr’ betsjut seebist. By ús binne dy 
twa wurdsjes yn ‘e rin fan ‘e tiid omdraaid, dus: 
walrus.

Aldste foto’s fan Sinteklaas

Walrus Freya: diel 2

Yn it suden fan de Feriene Steaten binne fuotprinten 
fûn dy’t tusken de 21.000 en 23.000 jier âld binne. De 
ôfdrukken lykje fan bern en jonge minsken te wêzen. Yn 
itselde gebiet fine se ek fuotspoaren fan mammoeten 
en reuzewolven. As de fuotprinten werklik sa âld blike te 
wêzen, moatte de skiednisboekjes yn Amearika oanpast 
wurde. Men tocht dat de earste bewenners pas sa’n 11.000 
oant 13.000 jier lyn op it kontinint oankommen wiene.

Eefkes wat oars: de Russyske Yulia Peresild 
is de earste aktrise dy’t by filmopnamen yn ‘e 
romte wie. Peresild spilet yn de film Vizov (De 
útdaging) in sjirurch dy’t yn ‘e romte it libben fan 
in astronaut rêdt. De opnamen binne makke yn 
romtestasjon ISS. Filmmakker Klim Shipenko 
is mei Peresild nei it ISS flein om te filmjen. De 
astronaut waard spile troch in echte astronaut: 
Oleg Novitsky. Yn totaal wiene Peresild en 
Shipenko tolve dagen yn ‘e romte.

Fuotprinten yn Amearika 
fan mooglik 22.500 jier âld

Earste filmopnamen yn ‘e 
romte makke

14 | Tsjil magazine



WANNEAR WIE IT EARSTE KRYSTFEEST??

Ramp yn de âldheid: 
stêd Tall el-Hammam  
ferneatige troch rotsblok út ‘e romte
Tall el-Hammam wie in hiele grutte en belangrike stêd 
yn it westen fan wat no it lân Jordanië is. Wittenskippers 
ha ûntdutsen dat de stêd sa’n 3.650 jier lyn yn ien klap 
ferneatige is. Ut ûndersyk blykt dat der in hiel grut rotsblok 
út de romte boppe de stêd eksplodearre is. De eksploazje 
wie sa sterk dat de stêd en de minsken ferdwûn binne. 
Ek leit der op it plak in soad sâlt. Dat is troch deselde 
eksploazje út de Deade See oer ’t gebiet ferspraat. Der 
binne ûndersikers dy’t tinke dat it Bibelferhaal oer Sodom 
en Gomorra nei dizze ramp ferwiist. 

Noch mear skiednis: skiednis leit soms gewoan 
ûnder dy… De jierren tusken 1095 en 1272 
wie de tiid fan de krústochten. Minsken út 
Europa reizgen nei Israel om it te befrijen fan 
de moslims. It wie in tiid fan striid en geweld. Ek 
Friezen ha meidien oan krústochten. Soms fine 
minsken noch foarwerpen fan dy krúsfarders. 
In dûker hat yn see by de stêd Haifa yn Israël in 
swurd fan in krúsfarder fûn. Dat moat dus wol 
sa’n 900 jier âld wêze!

Swurd fan in krúsfarder 
fûn by Israel

De krystdagen binne elk jier op 25 en 26 
desimber. Mar dat hat net altyd sa west. 
Wannear wie eins it earste krystfeest? 
Kryst is it feest fan de berte fan Kristus. 
Mar yn Jezus syn tiid waard syn berte 
net spesjaal betocht. De earst bekende 
krystdagen út de skiednis lykje dy fan it 
jier 336 te wêzen. Mar miskien is it feest 
noch wol âlder. Yn dy tiden liken de 
krystdagen fansels noch net op dy fan 
ús. De krystbeammen, krystmerken en 
dat soarte fan dingen binne fansels fan 
lettere tiid.
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Benthe wennet 
oer de kop

 

LINKKE SIDE

BENTHE VAN DIJK (12) WENNET YN IN BYSÛNDER HÛS. IT STIET 
ÛNDERSTBOPPE! FAN BÛTEN DAN. FAN BINNEN STEANE ALLE 
MEUBELS GEWOAN RJOCHTOP. DIT JIER FERHUZE BENTHE MEI 
HAR HEIT, MEM EN HÛN IDSE NEI DIZZE BYSÛNDERE PLEATS 
TUSKEN HYLPEN EN WARKUM. SE FYNT IT HEARLIK!  

WÊROM STIET JIM HÛS  
OP ‘E KOP?
‘De betinker hat dit sa betocht om’t 
hy graach oer de Iselmar sjen woe. 
Yn in normale pleats (boerderij) 
kin dat net ast ûnder sitst. En dus 
tocht hy foar de grap: as ik it hûs 
oer de kop bou, is de wenkeamer 
boppe. Dat hat er dus echt útfierd. 
En hy hie gelyk, want wy hawwe no 
in prachtich útsjoch oer de Iselmar. 
Trochdat it hûs ûnderstboppe is, 
falt it hiel bot op. De makker wol sa 
ek de oandacht fêstigje op Fryske 
pleatsen, omdat dy hieltyd mear 
ferdwine.’

FÛNST IT LEUK OM TE 
FERHÚZJEN?
‘Earst net. Oant groep 6 ha ik yn Balk 
wenne. Ik hie in protte freondinnen 

en woe dêr net wei. Yn groep 6 
ferhuze ik nei Warkum. Doe’t dit hûs 
boud waard wennen wy yn in keet 
op it hiem. Trije jier lang. Nei dy trije 
jier wie ik hielendal klear mei dy keet 
en woe ik wol graach ferhúzje. Mei 
de freondinnen is it gelokkich goed 
kaam, myn Balkster freondinnen 
komme hjir faak en ûndertusken ha 
ik ek freondinnen yn Warkum.’

WAT FYNST IT MOAISTE 
PLAKJE YN ‘E HÛS?
‘Myn sliepkeamer! As ik achter 
myn buro sit, haw ik útsjoch oer de 
Iselmar. As it nachts helder is, kin ik 
sels de auto’s op de Ofslútdyk sjen. 
Ik haw myn keamer sels ynrjochte. Ik 
wol letter binnenhûsarsjitekt wurde 
en ha wol fiif ferskillende sketsen fan 
myn keamer makke.’

WAT FINE DYN FREONEN FAN 
DIT HÛS?
‘Yn it begjin fine se it ynteressant en 
bysûnder. Mar as se hjir in kear west 
hawwe, is it al gau gewoan. Dat fyn ik 
sels ek. Dit is gewoan myn hûs. En ja, it 
stiet op ‘e kop en dat is bêst raar, mar 
dat sjoch ik sels net mear. Dat it oars 
is, fernim ik foaral oan oaren. Sa bin ik 
al ynterviewd troch it Jeugdjournaal en 
Kidsweek. En op in sinnige snein stopje 
hjir soms wol 50 minsken om foto’s te 
meitsjen. Ik gean dan wolris yn it rút 
sitten en wiuw nei se.’



      

EEFKES 
FOARSTELLE

De Kanadeeske goes
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Fryslân is de lêste jierren noch 
mear in echt guozzelân wurden. 
Yn ’e winter siet Fryslân altyd al 
fol mei guozzen, mar no sjochst 
se ek simmers oeral. Der binne 
ferskillende soarten guozzen. De 
bekendste wiene altyd de blesgoes 
(kolgans), de paugoes (brandgans), 
de skiere goes (grauwe gans) en de 
rotgoes (rotgans). No binne dêr de 
Kanadeeske goes (Canadese gans) 
en de nylgoes (nijlgans) by kommen 
(al is de nylgoes eins net in goes, mar 
in ein).

De Kanadeeske goes en de nylgoes 
binne eksoaten. Se binne troch 
minsken ophelle út Kanada en 
Egypte. It wie de bedoeling parken, 
fivers en bistetunen wat op te 
fleurjen. Letter binne der hjir en 
dêr in pear eksimplaren ûntsnapt. 
It begjin fan de tûzenen dy’t hjir no 
omfleane.

Guozzen ite gers. Hast wol in kilo 
deis. Se moatte sa’n protte ite omdat 
se it foer mar hiel koart yn ’e mage 
hâlde. Dyn iten komt der nei in dei 
pas wer út, mar in goes poept al nei 
in oere. Kinst begripe dat in protte 
boeren net sa wiis mei de guozzen 
binne. Earst it gers opfrette en dan 
ek noch poepe.

De measte guozzen dy’tst no sjochst 
binne wintergasten. Dy briede noch 
yn Noard-Europa, Nova Zembla en 
Sibearië. Mar wat langer wat mear 
guozzen fine it hjir simmers ek wol 
prima en bliuwe hjir lekker.

Guozzen lizze 8 oant 10 aaien. 
Natuerlike fijannen ha se hjir eins 
net. Boppedat passe guozzeheiten 
en -memmen hiel goed op ’e pykjes. 
Sa komme der hjir elk jier in protte 
guozzen by.

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

Guozzen

Pauguozzen Nylgoes



Snelle wint Buma Award Adele bringt nije single út
Adele hat lêsten in 
sneak peek dield 
fan har nije single 
‘Easy On Me’ op 
Twitter. It nûmer 
is no útkommen. 
By de Tweet siet ek 
in lyts stikje fan de 
fideoclip. Adele rydt 
yn in auto en set in 
kassettebantsje op. 
Dêrnei hearst in lyts 

stikje fan har nije ballad. Adele’s nije album, mei de 
namme ‘30’, is 19 novimber útkommen. Har foarige 
album, ‘25’, kaam yn 2015 út, dat is alwer in skoftke 
lyn. Dêr binne 23 miljoen eksimplaren fan ferkocht. In 
hiel protte! 

In skoftsje lyn binne de Tina Awards útrikt. De show waard live útstjoerd en 
der binne fansels in protte ferskillende artysten yn ‘e prizen fallen. UNITY 
wûn in Tina Award yn de kategory ‘Grootste talent’. De ‘Knapste Knapperd’ 
gie nei fuotballer Frenkie de Jong. It tv-programma mei de measte stimmen 
wie Brugklas, sy giene der mei de award ‘Leukste tv-programma’ fan troch. 
It ‘Hipste Modemeisje’ wie dit jier Jade Anna en har freon Gio gie ek mei 
in award nei hûs, nammentlik ‘Tofste YouTube-held’. De Tina Award foar 
‘Beste TikTok-baas’ gie nei Esmee Joanna. Alle winners: lokwinske!

De winners fan de Buma NL 
Awards binne bekendmakke. 
Snelle wûn in award foar syn 
album ‘Lars’, yn de kategory 
Pop Album. De rapper wie yn 
totaal trije kear nominearre 
yn de kategory Pop, wow! 
Hy ûntfong ek in award foar 
syn single ‘Blijven Slapen’, 
dy’t hy makke mei sjongeres 
Maan. De Buma Awards 
wurde alle jierren útrikt oan 
artysten en tekstskriuwers 
dy’t in bysûndere muzikale 
prestaasje levere ha. 

De grutte winner fan de finale fan it Junior 
Songfestival is Ayana wurden! Se die mei mei har 
nûmer ‘Mata Sugu Aō NeSe die mei mei har nûmer 
‘Mata Sugu Aō Ne’. Dat is Japansk. 

It nûmer giet oer har famylje yn Japan dy’t se troch 
koroana al lange tiid misse moat. In stikje yn it 
nûmer is ek yn it Japansk. Ayana krige 33 punten 
fan de faksjuery, bernesjuery en it publyk thús. 
Dêrmei waard se de winneres en dat betsjut dat 
se nei de grutte finale yn Parys mei, supercool! 
De finale sil plakhawwe op 19 desimber 2021. We 
winskje Ayana in protte sukses! 

Ayana wint Junior Songfestival

Dit binne de winners fan de Tina Awards!
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SUDOKU

HYNSTESPRONG

Troch: Jurjen van der Meer| Foto: Gerke A. Hofstra

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 

Aldjiersdei
Desimber
Famylje
Ferlanglistje
Frieze
Gedichtsjes
Gesellich
Iis
Kearskes

Nijjiersdei
Muzyk
Oaljekoeken
Opbliuwe
Pakjes
Pipernuten
Poeiermolke
Redens
Sjonge

Slide
Slinger
Snie
Smûk
Stjer
Stamppot
Waarmte
Wanten
Winter

It is wer desimber. De moanne fan Sinteklaas, krystdagen en âld 
en nij. Yn de puzel dêrom dizze kear allegearre wurden dy’t mei de 
desimbermoanne te krijen ha. De letters dy’t oerbliuwe foarmje ek 
wer in wurd dat goed by dizze tiid fan it jier past. Skriuw dit wurd yn 
in e-mail en stjoer dy foar 17 jannewaris 2022 nei tsjil@cedin.nl. 
Skriuw dúdlik dyn namme, groep en skoalle yn it e-mailtsje.
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De priiswinner fan de lêste puzel is Senne Klijnsma fan PCBS de Librije 
fan ‘e Gordyk. 

De oplossing fan de trochstreekpuzel wie FYTSTAS en út de hynstesprong 
kaam SKIERROEK.

Oplossing krystbeamkwis 
1. Net wier 2. Net wier 3. Wier 4. Net wier
5. Wier 6. Wier 7. Net wier

nr. 4 | DESIMBER  2021 | 19




