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Y N H A L D

Omrop Fryslân

LinKk is in tydskrift foar jongeren, 
dat yn in skoaljier seis kear 
ferskynt. It kin as selsstannich blêd 
lêzen wurde, mar it slút ek oan by 
it skoaltelevyzjeprogramma LinKk 
fan Omrop Fryslân. Fierder komme 
de tema’s fan LinKk oerien mei dy 
yn de metoade Freemwurk.
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Ynhâld en LinKke saken

Marrit de Schiffart

Redaksje:  Marrit de Schiffart
  Jouke Douwe de Vries
Foto’s:   Taalsintrum Frysk
  Martin de Jong
  Jan Bensliman (bylden fotostrip)
  Gerhild van Rooij 
  (bylden Valentina Tóth)
Lay-out en druk:  Telenga drukkerij bv, Frjentsjer
Redaksje-adres:  Cedin / Taalsintrum Frysk
  Lavendelheide 21
  9202 PD Drachten
  T 088 0200 300
  E linkk@cedin.nl

Op it Marne College yn Boalsert sit in soad Frysk 
skriuwerstalint. Dat die bliken by de útrikking 
fan de Rely Junior priis, in priis dy’t elk jier útrikt 
wurdt oan jongeren tusken de 12 en 18 jier foar 
it bêste Frysktalige gedicht, songtekst of ferhaal. 
Dit jier foelen mar leafst sân learlingen fan it 
Marne College yn ‘e prizen. De earste priis wie 
foar Jorn van der Schaar mei syn gedicht ‘Fer-
halen fan de winterwyn’. Casper Oukes wûn de 
twadde priis mei it ferhaal ‘Rocky Mountains’ en 
Annette Adema kin de tredde priis op har skoar-
stienmantel sette, dy wûn se foar it gedicht ‘Myn 
keammerke’. Fierder gongen der oanfi terprizen 
foar gedichten nei Jessica Boogaard, Sjoerd Ryp-
kema, Tina-Maria Greidanus en Reina Nauta. Yn 
totaal wienen der dit jier 139 ynstjoeringen.

De priiswinnners fan linksboppe mei 
de klok mei: Reina Nauta, Tina-Maria 
Greidanus, Jessica Boogaard, Jorn van 
der Schaar, Casper Oukes, Sjoerd Rijp-
kema en Annet Adema.

Skriuwerstalint by 
it soad op it 
Marne College

Hasto ek inHasto ek in bargemotbargemot? Huh 
wat? In bargemot? Is dat in wat? In bargemot? Is dat in wat? In bargemot? Is dat in 
doarmatte dy’t makke is fan doarmatte dy’t makke is fan doarmatte dy’t makke is fan 
bargefel? Nee, dat is it net. bargefel? Nee, dat is it net. bargefel? Nee, dat is it net. 

‘Bargemot’ is sa’n echt Frysk ‘Bargemot’ is sa’n echt Frysk ‘Bargemot’ is sa’n echt Frysk 
wurd, dat net in soad mear wurd, dat net in soad mear wurd, dat net in soad mear 
brûkt wurdt. Witsto wat it be-brûkt wurdt. Witsto wat it be-brûkt wurdt. Witsto wat it be-
tsjut? tsjut? 
Der binne noch folle mear fan Der binne noch folle mear fan Der binne noch folle mear fan 
dy moaie Fryske wurden. Nim dy moaie Fryske wurden. Nim dy moaie Fryske wurden. Nim dy moaie Fryske wurden. Nim 
no it wurd ‘eamelje’. Dyn mas-no it wurd ‘eamelje’. Dyn mas-
ter of juf hat fêst wolris tsjin ter of juf hat fêst wolris tsjin 
dy sein datst ‘net sady sein datst ‘net sa eamelje
moatst’. Snaptesto wol wat hy moatst’. Snaptesto wol wat hy 
of sy dêrmei bedoelde? of sy dêrmei bedoelde? 
Ek it wurd Ek it wurd ‘ferdivedaasje’ stiet 
bekend as in moai Frysk wurd. bekend as in moai Frysk wurd. 
Hasto dêr wolris fan heard? It 
kin nei foaren komme yn in sin 
as: ‘Der is te min ferdivedaasje 
foar jongeren yn it doarp.’ 

Witsto wat de Nederlânske wur-
den binne foar dizze trije Fryske 
wurden? De antwurden fynst op 
side 4. 

Y N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L DY N H A L D

Yn de brommobyl 
nei skoalle

FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop Omrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop Omrop Omrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop Omrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânFryslânOmrop Omrop Omrop Omrop Omrop Omrop Omrop FryslânFryslânFryslânFryslânFryslânFryslân

‘Altyd berikber’, dat lykje de koadewurden te wêzen foar de 21e ieu. Fia de telefoan, e-mail, 
Hyves, Twitter, Skype of MSN. Alle kommunikaasjemiddels binne tastien, ast mar berikber 
bist. Troch al dat kommunikaasje-ark ferjitte wy wolris dat gewoan prate en lústerje ek in 
manier fan kommunisearjen is. Ja, sels LinKk is in kommunikaasjemiddel. En dêr bliuwt it dit 
kear net by, want LinKk hat dit kear ek nochris ‘kommunikaasje’ as tema. 

Wat is jim favorite kommunikaasjetool? LinKk frege it oan fi if learlingen fan CSG 
Gaasterland. Fierder komme wy yn dizze LinKk yn ‘e kunde mei de 15-jierrige Valentina Tóth. 
Sy kin hiel goed sjonge en pianospylje en kommunisearret fi a har muzyk. Foar boer Wietse út 
it televyzjeprogramma ‘Boer zoekt Vrouw’ is kommunisearjen noch wolris dreech. Gelokkich 
hat er in faam troffen dy’t net safolle muoite hat mei praten. 

Ik bin útkommunisearre, jim moatte no mar gau fi erder blêdzje! 
 
Ut namme fan de redaksje,
Marrit de Schiffart 
Cedin/ Taalsintrum Frysk

Hoi jonges en fammen

Op it Marne College yn Boalsert sit in soad Frysk 
Hasto ek inHasto ek in bargemotbargemot

Kensto 
dizze al

Trije en in heal jier lang fytste Jerry de Jong (17 jier) alle dagen yn waar en wyn fan 
Bantegea nei it AOC op It Hearrenfean en werom. Alle dagen 40 kilometer, 200 
kilometer yn ‘e wike. Doe’t er 16 jier waard, hie er syn nocht. Hy helle it brommer-
rydbewiis en kocht in… brommobyl. Jerry: ’Ja, op in gewoane brommer wurdst noch 
hieltyd wiet. Yn de brommobyl sitst lekker droech en ik ha der in lekker muzykje by 
oan.’ 
Op de fraach hoe’t oaren tsjin syn ferfi ermiddel oansjogge, antwurdet er laitsjend: 
‘Elkenien fynt it prachtich. Alle dagen ha’k wol minsken dy’t mei my mei ride wolle.’

Singelland wolSingelland wol
IraanskeIraanske
learlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwytlearlingen net kwyt
Learlingen fan OSG Singelland yn Drachten ha in aksje op tou setten foar 
twa Iraanske skoalgenoaten. De suskes Shaghayegh (18) en Niloefar (15) 
Mohesian Naghani fl echten fjouwer jier lyn mei harren âlders en broerke 
út Iran nei Nederlân. De famylje wenne hjir yn ferskate asylsikerssintra. In 
skofke lyn krigen se te hearren dat se net yn Nederlân bliuwe meie. De kâns 
is no grut dat Shaghayegh en Niloefar harren diploma net helje kinne. Re-
den foar de freondinnen Loes de Vries (15), Lisa Wieldraaijer (14), Marinka 
de Vries (15) en Anais van Dijk (14) om in hantekeninge-aksje te begjinnen. de Vries (15) en Anais van Dijk (14) om in hantekeninge-aksje te begjinnen. de Vries (15) en Anais van Dijk (14) om in hantekeninge-aksje te begjinnen. 
‘Doe’t ik hearde dat Niloefar wer werom nei Iran moat, moast ik derfan ‘Doe’t ik hearde dat Niloefar wer werom nei Iran moat, moast ik derfan ‘Doe’t ik hearde dat Niloefar wer werom nei Iran moat, moast ik derfan 
gûle’, fertelt Anais. ‘It is sa’n leaf famke. Se helpt altyd elkenien. Boppedat gûle’, fertelt Anais. ‘It is sa’n leaf famke. Se helpt altyd elkenien. Boppedat gûle’, fertelt Anais. ‘It is sa’n leaf famke. Se helpt altyd elkenien. Boppedat 
kinne je net oan har hearre dat se net út Nederlân komt, se praat hiel goed kinne je net oan har hearre dat se net út Nederlân komt, se praat hiel goed kinne je net oan har hearre dat se net út Nederlân komt, se praat hiel goed 
Nederlânsk.’ 

OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-OSG Singelland hat goed 1600 hantekeningen oanbean oan de boargemas-
ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit ter fan de gemeente Smellingerlân. ‘Wy wolle net dat se fuort geane’, seit 
Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-Loes. ‘Sy ha krekt lykas wy it rjocht om it diploma te heljen.’ De boargemas-
ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, ter soarget derfoar dat de hantekeningen yn Den Haag terjochte komme, 
de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. de amtners dêr nimme in beslút oer de status fan de famylje. 

Singelland wolSingelland wol
IraanskeIraanskeIraanske

Loes de Vries, Lisa Wiel-
draaijer, Marinka de 
Vries en Anais van Dijk 
jouwe de petysje oan 
boargemaster Middel.

Loes de Vries, Lisa Wiel-
draaijer, Marinka de draaijer, Marinka de 
Vries en Anais van Dijk Vries en Anais van Dijk Vries en Anais van Dijk 
jouwe de petysje oan jouwe de petysje oan 
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Valentina Tóth: 
jong superpianotalint

Har hannen binne noch net fersekere, krekt lykas bygelyks dy 
fan kollega Wibi Soerjadi, mar dat betsjut net dat se minder ta-
lint hat. Ein oktober spile de fyftjinjierrige pianiste Valentina 
Tóth út Aldtsjerk nammentlik yn Carnegie Hall yn New York, 
de bekendste konsertseal fan ‘e wrâld!

‘Het was echt super! Een hele mooie zaal met een heel goed geluid en echt een hele 
mooie vleugel!’ Valentina is krekt werom út New York. Tegearre mei har heit en 
mem hat se dêr tsien dagen hinne west. Valentina spilet piano sûnt se 9 jier is en sit 
net allinnich yn in klasse fan Piter Jelles Gymnasium, mar ek yn de Jong Talintenklasse 
op it konservatoarium yn Grins. Dat is in klasse mei jonge muzikale talinten.

Bysûndere priis 
Yn juny waard Valentina útnoadige om mei te dwaan oan in konsert fan The Nether-
lands American Community Trust. Valentina: ‘Het concert was in het Concertge-
bouw in Amsterdam. Later bleek dat het niet zomaar een concert was, maar een 
wedstrijd. En na afl oop hoorden we pas wat de prijs was: een optreden in Carnegie 
Hall in New York!’ Valentina spile earder al ris yn Dútslân, mar Amearika wie dochs 
wol in hiel oar soart bûtenlân. ‘New York is echt een zinderende wereldstad. De stad, 
het leven, alles is er ontzettend snel, de mensen lopen er zelfs sneller dan hier!’

Senuweftich
Yn Carnegie Hall mocht Valentina, krekt lykas twa oare talinten út Nederlân en in 
pear jonge Amerikaanske talinten, tsien minuten spylje. Se socht twa stikken út, fan 
de komponisten (muzykskriuwers) Chopin en Schubert. Se wie fansels hartstikke 
senuweftich en har heit yn it publyk wie sa mooglik nóch senuweftiger. Gelokkich 
hie Valentina in soad oefene, alle dagen fjouwer oeren. Dat is fansels net altyd like 
leuk, mar se hat it derfoar oer, want se wol letter graach har berop meitsje fan pia-
nospyljen.

Karriêreplannen
Oant no ta hat se al in soad berikt. Wibi Soerjadi wie bygelyks ‘al’ 26 jier doe’t er yn 
Carnegie Hall spile, Valentina noch mar 15. Wat wol se no noch berikke yn de rest 
fan har karriêre? ‘Ik speelde in oktober in de kleine zaal van Carnegie Hall, de Weill 
Recital Hall, maar ze hebben er ook nog een grote zaal...’

Jörgen (23) wol al fan syn njoggende ôf 
akteur wurde. Op dy leeftyd gong er 
mei skoalle nei in toanielstik. Wêr’t it 
oer gong, wit er al net iens mear. Jör-
gen: ‘Maar toen de acteurs het applaus 
ontvingen en buigingen maakten voor 
het publiek, wist ik: dat wil ik later ook.’ 
Nei de HAFU die er de oplieding foar 
dramadosint yn Ljouwert. Mar dêr die al 
gau bliken dat Jörgen leaver sels aktearre 
as dat er les joech. Doe’t er it audysje-
formulier foar ONM yn hannen kriich, 
wist er dan ek net hoe hurd as er him 
oanmelde moast. 

NEP AKSINT
De audysje luts in soad kandidaten. Net 
allinne Friezen wienen wolkom, mar ek 
Grinslanners en Drintenaren. By ONM 
wienen se op syk nei in ‘boerke’ út it
Noarden en út hokfoar provinsje dy 
kaam, makke net safolle út. Jörgen kaam 
as bêste út de audysje en dus waard it 
personaazje fan Sytze defi nityf in Fries. 
In Fries mei in Frysk aksint, en dat wylst 
Jörgen sels net iens hiel goed Frysk prate 
kin! ‘Ik ben opgegroeid in het Neder-
lands, maar toen ik acht jaar was, heb ik 
mezelf het Fries aangeleerd. Toch uit ik 
me liever in het Nederlands. Dat Friese 
accent is dus nep.’ 

OANPOATSJE
Yn in soap spylje is echt oanpoatsje, nef-
fens Jörgen. Hy spilet fyftjin sênes yn ‘e 
wike. Foar elke sêne krijt er tsien mi-
nuten om te oefenjen en dêrnei folgje 
de opnames. Soapaktearjen is dêrom 
folle dreger as gewoan aktearjen, fynt 
de soapstjer. ‘Bij dat laatste krijg je veel 
meer tijd voor een scène.’ 

Foardat Jörgen yn ONM kaam, folge er 
de soap net. Dochs fûn er it wol span-
nend om mei al dy bekende Nederlan-
ners te wurkjen. Mar hy kaam der al 
gau achter dat it hiel gewoane minsken 
binne. ‘We praten veel en dan gaat het 
niet alleen over werk, maar ook over 
privédingen. Mijn collega’s zijn ook mijn 
vrienden.’
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Antwurden side 3:
Bargemot = marmot
Eamelje = zeuren, zaniken, mompelen
Ferdivedaasje = vermaak

Sjippestjer 
Jörgen Scholtens 
hat nocht oan 
ONM

Hy hjit Sytze, komt fan it Fryske plattelân en 

wennet no yn Amsterdam om’t er dêr karriêre 

meitsje wol as ambulânsebroeder. Wêr’t wy 

him fan kinne? Fan ONM, dy sjippesearje fan 

BNN. Yn it echte libben hjit Sytze Jörgen. Krekt 

lykas syn personaazje komt Jörgen út Fryslân en 

ferhuze hy nei de Rânestêd foar syn karriêre… 

syn aktearkarriêre dan!

ONM sjen? Plof dan op troch-de-
wykse dagen om 19.00 oere op de 
bank del en stim ôf op Nederlân 3. 
Dat kin no noch, want ONM wurdt 
útstjoerd oant maaie 2010, dêrnei 
wurdt it fan de buis helle. Tsjek ek 

de webside onm.tv.  
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OER DE FUGELHELLING

It fûgelasyl De Fûgelhelling yn Oerterp bestiet al tritich 
jier. It asyl helpt en fersoarget sike, ferwûne, ferswakte 
en âlderleaze fûgels en sûchdieren. Alle jierren wurde 
der mear as trijetûzen slachtoffers opnaam en fer-
soarge. Dy fersoarging wurdt dien troch twa behear-

ders, twa meiwur kers 
en sa’n fi if en tweintich 
frijwilligers. Neist it 
oplapjen en fersoar-
gjen fan bisten soar-
gje dy meiwurkers ek 
foar foarljochting en 
edukaasje. 

NET ALLINNE 
FUGELS
De Fûgelhelling is der 
net allinne foar fûgels, 
mar ek foar sûchdie-
ren. De fûgels dy’t 
binnenkomme, kin-
ne yn trije groepen 
fer dield wurde. Sa 
binne der de grei-
defûgels (bygelyks 

ljippen en skriezen), de rôffûgels en ûlen (mûzefal-
ken en tsjerkûlen) en de wetterfûgels (guozzen en 
einen). Foarbylden fan sûchdieren binne: stikelbargen, 
reeën, iikhoarntsjes en fl earmûzen.

EARSTE HELP BY BISTE-UNGELOKKEN
Bisten komme by De Fûgelhelling terjochte as se by-
gelyks oanriden binne troch in auto of besmoarge 
binne mei oalje. Slachtoffers fan fernielingen binne 
ek bekend by De Fûgelhelling. Sa waarden der in kear 
jonge sparwers binnenbrocht, om’t bern it nêst stik-
ken makke hienen.  

FERSOARGJE, FUORJE EN FRIJLITTE 
Bisten dy’t by De Fûgelhelling binnenkomme, wurde 
altyd earst ûndersocht. Meiwurkers kontrolearje de 
bisten op ferwûningen, botbreuken en útdroegings-
ferskynsels. Dêrnei weagje se de bisten om te tsjek-
ken oft se op it goede gewicht sitte. 
Dan folget de behanneling. Dy bestiet út it jaan fan 
medisinen, it spalkjen fan botbreuken of it tatsjinjen 
fan foer fi a in sonde oan fûgels en bisten dy’t te’n ein (= 
uitgeput) binne. Dêrnei mei de pasjint útrêste yn ien 
fan de koaien yn de behannelkeamer of earste opfang.

Nei de behannelperioade revalidearje 
de fûgels fi erder yn in bûtenkoai. Der 

binne twa grutte fl eankoaien foar 
de rôffûgels en ûlen. Foar de oare 
fûgels binne der aparte koaien.
As in bist wer hielendal sûn is, 
komt it moaiste momint: it frij-
litten yn de natoer.

FLEANENDE HURD 
REVALIDEARJE 

BY DE FUGELHELLING

Foar noch mear ynformaasje oer De Fûgelhelling 
sjoch op: www.defugelhelling.nl
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De Fûgelhelling is der 
net allinne foar fûgels, 
mar ek foar sûchdie-
ren. De fûgels dy’t ren. De fûgels dy’t 
binnenkomme, kin-
ne yn trije groepen 
fer dield wurde. Sa 
binne der de grei-
defûgels (bygelyks 

ljippen en skriezen), de rôffûgels en ûlen (mûzefal-
ken en tsjerkûlen) en de wetterfûgels (guozzen en 
einen). Foarbylden fan sûchdieren binne: stikelbargen, 

fan de koaien yn de behannelkeamer of earste opfang.
Nei de behannelperioade revalidearje Nei de behannelperioade revalidearje 

de fûgels fi erder yn in bûtenkoai. Der 
binne twa grutte fl eankoaien foar 

de rôffûgels en ûlen. Foar de oare 
fûgels binne der aparte koaien.

net allinne foar fûgels, 
mar ek foar sûchdie-
ren. De fûgels dy’t ren. De fûgels dy’t 
binnenkomme, kin-

ljippen en skriezen), de rôffûgels en ûlen (mûzefal-
ken en tsjerkûlen) en de wetterfûgels (guozzen en 
einen). Foarbylden fan sûchdieren binne: stikelbargen, 

Nei de behannelperioade revalidearje Nei de behannelperioade revalidearje 
de fûgels fi erder yn in bûtenkoai. Der 

binne twa grutte fl eankoaien foar 
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DE FRIJWILLIGERS

Utsliepe op sneontemoarn is der net by foar Ewout 
Bos (16) út Beetstersweach, Jorik Bisschop (14) út 
Drachten en Sjoerd Jan de Vries (15) út Wynjewâld. 
Alle sneonen sette se harren frijwillich yn foar De Fû-
gelhelling. Jorik en Sjoerd Jan dogge dat al in jier. Yn it 
begjin waarden se begelaat troch in âldere frijwilliger, 
om de knepen fan it fak te learen. No rêde se har 
sels.
As lêste is Ewout derby kaam. Ewout: ‘Voor school 
moest ik een maatschappelijke stage doen. Zo ben ik 
vier maanden geleden hier terecht gekomen. Ik vind 
het nu zo leuk, dat ik hier elke zaterdag ben.’

NATOERFREAKS
De jonges binne echte natoerfreaks. Sjoerd Jan: 
‘Dêrom binne wy hjir ek. It bysûndere fan dit wurk is 
datst tusken fûgels sitst dy’t oars allinne mar yn it wyld 
fl eane. Kinst net alle dagen bygelyks in Oehoe fan sa 
tichtby sjen.’ 
Jorik: ‘Ja, en je maakt ook hele bijzondere dingen mee. 
Ik was een keer in een van de vliegkooien aan de gang, 
toen een uil me in de nek scheet. Ik voelde een warme 
stroom vanuit mijn nek over mijn rug glijden.’ Net-
tsjinsteande dat lytse ûngelokje fi ne de jonges it gjin 
straf om alle wiken nei Oerterp te fytsen. 

DE STAZJERE

Gosse Poelstra (16) út Drachten is op ton-
gersdeitemoarn altyd op De Fûgelhelling te 
fi nen, want hy rint dêr staazje. Hy folget 
praktykûnderwiis op lokaasje De Ring fan 
CSG Liudger yn Drachten en foar dy skoalle 
moat er staazjerinne. Hy mocht sels oanjaan 
wêr’t er hinne woe. Gosse: ‘Ik heb gekozen 
voor de Fûgelhelling, want ik houd van die-
ren en de natuur en wil later ook iets met 
dieren gaan doen.’

LYTSE PYKJES OAN ULEN FUORJE
It wurk fan Gosse bestiet benammen út it 
skjinmeitsjen fan de hokken en koaien en it 
fuorjen fan de fûgels. Gosse: ‘Bijvoorbeeld 
de uilen, die eten kleine kuikentjes. Die 
worden bewaard in de diepvriezer. Voordat 
de uilen ze kunnen eten, moeten ze eerst 
worden ontdooid. En als ze hebben gegeten, 
moeten we de kopjes en pootjes weer op-
ruimen.’

SPJOCHT FRIJLITTE
It doel fan de opfang is dat de bisten, 
as se wer hielendal better binne, 
wer frijlitten wurde. Dat binne 
altyd hiel spesjale mominten. 
Gosse: ‘Ik mocht een keertje 
een spechtje vrijlaten. Dan zie 
je ‘m de vrijheid tegemoet vlie-
gen, dat is heel cool.’
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De 16-jierrige Geertje Hoekstra út Aldegea (Sm.) spilet dit seizoen foar it earst 
kuorbal op it heechste kompetysjenivo yn Nederlân. Se makket de oerstap fan 
Quick ‘21 út Aldegea nei Nic./Alfa-College út Grins, dat útkomt yn ‘e Lotto Korf-
bal League. In hiele feroaring, murk Geertje de ôfrûne moannen. ‘It spul giet folle 
hurder as dat ik wend wie en der komt folle mear by te sjen. Foaral ek op it men-
tale fl ak. It is allegear folle serieuzer en it hâldt hiel wat yn.’

Kuorbal is de iennichste mingde balsport op ‘e wrâld. In sport foar jong en âld. Geertje moast fan har mem 
earst har swimdiploma A helje foardat se op har fi ifde op kuorbal mocht. ‘Mar eins wie it in logyske kar dat ik 
kuorbalje soe. Wy wenje yn in lyts doarpke dêr’t net sa’n grut oanbod is en heit en mem ha froeger ek kuor-
balle.’ Geertje fûn it foaral leuk om tegearre mei jonges te spyljen. ‘It is in echte teamsport en hiel gesellich.’

TECHNYK
By de welpen leare de allerjongsten boartsjendewei de begjinsels fan kuorbal. Twa klassen heger komt de ba-
sistechnyk oan bod. ‘Dat fûn ik earst net sa leuk’, jout Geertje ta. ‘Foaral de technyk fan it sjitten en it goaien 
mei twa hannen op sa’n jonge leeftiid wie hiel lestich.’ Dochs is de basis hiel belangryk by kuorbal. It is in sport 
dy’tst mei-elkoar spilest. Rinne of dribbelje mei de bal, lykas by basketbal, is net tastien. Dêrom binne krekt it 
oerspyljen (goaie en fange) en goed frij rinne belangrike eleminten yn it spul. ‘Op it heechste nivo, dêr’t ik no 
op spylje, stean ik eins net mear stil by it feit datst net rinne meist mei de bal. Alles giet sa hurd en der binne 
altyd ôfspylmooglikheden.’

Geertje hat oant har 12e, neist kuorbal, ek turne. ‘Doe’t it serieuzer waard mei kuorbal en ik diel útmakke fan 
it Fryske team ûnder de 12, moast ik in kar meitsje.’ En dêr hat se noch altyd gjin spyt fan, want yntusken is se 
ek spylster fan de Nederlânske seleksje ûnder de 19. ‘Nêst trije kear yn ‘e wike traine by myn klub Nic./Alfa-
College train ik ek elke moandei mei Nederlân of Noard.’

TOPSPORTSTATUS
Lokkich hâldt har skoalle, it Drachtster Lyceum, rekken mei al dy trainingen. ‘Ik sit no yn HAVO 5 en ik ha in 
topsportstatus útliend krigen’, fertelt Geertje. ‘Dat hâldt yn dat ik, as ik let thús bin fan trainen, moarns in oere 
letter komme mei. En as ik middeis traine moat, dat ik in oere earder fuort mei.’ Mar ek har trainer by Nic./
Alfa-College, Mike Vlietstra, toant in soad begryp foar it eineksamenjier fan Geertje. ‘As ik in training misse wol 
foar skoalle, is dat gjin probleem. Hy hat leaver dat ik no myn diploma helje en takommende jier nei Grins kin.’

WRALDKAMPIOEN WURDE
Geertje seit it sels leaver net, mar se is dochs ècht in kuorbaltalint. ‘Der wurdt fan my sein dat ik in goed skot 
ha en dat ik by Quick ‘2 in goeie technyk leard ha.’ Mar se wit fan harsels mar al te goed dat se noch in soad 
leare moat. ‘Under in wedstryd tsjin Koog Zaandijk, in oar team yn ‘e Lotto Korfbal League, wist ik myn plak 
wer even, dy wedstryd gong net hielendal goed. Mar ik wit dat ik by Nic./Alfa-College noch in soad leare kin en 
úteinlik wol ik it heechst mooglike helje’.

Dat heechste is fansels it Nederlânsk team en dan dêrmei wrâldkampioen wurde. Elke fjouwer jier wurdt der 
in WK hâlden en it earstfolgjende is yn China yn 2011. ‘Dêr hâld ik my no noch net mei dwaande, mar it is wol 
myn doel.’

Nederlân, regearjend wrâldkampioen, en België rinne al jierrenlang foarop yn kuorbal. Taiwan is op dit stuit in 
goeie tredde. By har Grinzer klub traint Geertje sûnt koart mei ‘Ricky’ Wu, in grut talint út Taiwan. ‘Dat fûn ik 
yn it begjin wol hiel apart, mar hy wurdt yn syn lân echt sjoen as in grutte held.’

YN IN TEAM MEI HEAREN
Geertje’s eigen grutte foarbyld by kuorbaljen is teamgenoat Michiel Gerritsen. ‘Hy hat al safolle meimakke en 
hy hat in hiel soad ferstân fan it spultsje. Ik kin noch in hiel soad fan him leare.’ Tegearre traine en spylje mei 
de hearen fynt Geertje Hoekstra noch altyd it leukst oan kuorbal. ‘It is altyd gesellich en sy hawwe ek oare 
kapasiteiten as de dames. Faak skoare de hearen en dogge de dames it koerwurk.’ 

Wolst mear ynformaasje oer Geertje Hoekstra 
en har resultaten by har nije klub? 
Sjoch dan op www.ni-korfbal.nl

         GEERTJE HOEKSTRA 
          UNDERWEIS NEI DE TOPKUORBALSTER

888
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Marije sjocht dat Oene mei de earm om 
Brecht hinne sit…

As Marije fan ‘e trep ôf komt, dogge Oene en 
Brecht efkes lekker klef

Mar Pier begjint him no al soargen te 
meitsjen…

Wylst Brecht 
oan it dweiljen is, komt Pier op har ôf…

Hahaha, do woest beweare datst 
mear ferstân hast fan it grutbringen 

fan bern as ik, Oene?!

Hee Giel, neffens my hat jim omke 
Oene in geheime relaasje mei Brecht, 

ik ha it sels sjoen.

Omke Oene, Giel hjir. Marije tinkt dat 
omke mei Brecht omslacht? 

Is dat wier?

Neeeee jonge, fansels net! 
Ik soe net doarre.

Ik ha wer in idee: sille wy dy 
Marije ris efkes te fi ter ha?

Brecht, ik wol dy net kwyt, ik hâld 
safolle fan dy.

Doch net sa sneu, Pier, Oene hat 
betiden hiele goede ideeën, hear.

O, do nimst it ynienen foar Oene op?! 
Dan sykje jim it ek mar út mei jim 
beiden, ik bemuoi my der wol net 

mear mei.

Oeoeoe, op ‘e teantsjes trape….

Sit der mar net oer yn fanke, dat lûkt 
wol wer by mei Pier.

Haha, Brecht mei Oene!? 
Dat kin ik my net foarstelle.

Hee Pier, ik ha Brecht en Oene al in 
pear kear yn elkoars earms sjoen

Ik wol alles wol dwaan, sis it mar. Ik soe 
dea-ûngelokkich wurde as do en Oene… Och jonge, wy ha dy foar de 

gek holden. Ik hâld ommers 
allinnich mar fan dy.
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Hast elkenien sjongt wolris ûnder de dûs, mar 
Rinus Dijkstra (39) fan Drachten sjongt oer de 
dûs. Of eins oer syn idoal Marlous ûnder de 
dûs. Hy makke in ferske en in klip en sette it op 
You Tube. Nei in skoftke wie syn nûmer 9.000 
kear besjoen, mar in wike letter al 40.000 kear! 
Doe’t dizze LinKk nei de printer gong, wie 
Rinus bekend by in ynternetpublyk fan 525.000 
minsken. En dat foar in artyst dy’t oant in jier 
lyn eins noait song, no ja allinne ûnder de dûs 
miskien… 

It sukses fan Rinus syn ferske Met Marlous onder de douche 
is eins net te ferklearjen. Sjongles, in goeie tekstskriuwer, dito 
kameraman en koreograaf (betinker fan de dûnspaskes) en in 
profesjonele platemaatskippij wienen net oan Rinus bestege. 
Mar dat is sûnt syn ynternetsukses wol oars. Jan Vis, it manage-
mentbedriuw fan ûnder oaren Do, Ali B, K3 en Yes-R seach de 
klip fan Rinus en wie fuort ynteressearre. Sadwaande hat Rinus 
no in artystemanager dy’t him in soad soargen út hannen nimt. 

Op dy manier kin er sels alle dagen noch gewoan oan it wurk by 
Caparis. Mar as it oan him leit, docht er dat net lang mear, want 
hy hat de smaak te pakken. Hy wol trochbrekke by in noch grut-
ter publyk. Dy kâns is grut, want Met Marlous onder de douche 
soe wolris dé karnavalshit fan 2010 wurde kinne. Rinus en syn 
manager dogge der yn elk gefal alles oan. De sjonger fl jocht it 
hiele lân troch foar optredens, dy’t (om’t er úteinlik mar ien 
nûmer hat…) net lang duorje, mar wol ien grut feest binne.

Ek oan publisiteit hat Rinus gjin tekoart. Syn klip wie al te sjen by 
De wereld draait door en radio 3FM en 538 bellen him foar in 
petear. Rinus is tefreden mei syn sukses en seit dat ek Marlous 
‘it wol moai fynt.’ De grutte fraach is fansels: wa is yn fredes-
namme dy Marlous? It antwurd op dy fraach stiet, krekt lykas 
Rinus syn klip, op it ynternet: Marlous Oosting is in 19-jierrige 
sjongeres út Assen. Se is hiel bliid mei de oade dy ‘t Rinus foar 
har makke hat. Reden genôch foar Rinus om dermei troch te 
gean. Wa wit ynkoarten wer ris in klip mei de no al legindaryske 
dûnspaskes?! 

‘Boer zoekt vrouw’ is in populêr programma. Mil-
joenen minsken hawwe sjoen hoe’t de fi if boeren 
in frou ‘fersierden’. Ien fan har wie Wietse, in boer 
út it súdeasten fan Fryslân. Wietse socht in frou 
en fûn Neeltje. Mar noch faker socht Wietse om 
wat oars: wurden…

Wietse is kommunikatyf net sterk. Hy wit hiel faak 
net wat er sizze moat. As Yvon Jaspers him in fraach 
stelt, liket er hiel ferlegen. Hy lûkt oan de skouders. 
‘Tsjaaa’ en ‘moeilik’, komt him faak út ‘e mûle. It slagget 
Wietse net om syn gedachten yn wurden om te set-
ten. Hy hat net leard om yn grutte sinnen te praten. 
Hy blokkeart.
‘Dat komt fan ‘e kamera’s’, sizze guon. Oaren fi ne dat 
ûnsin: ‘Hy woe it sels’. Hoe’t it ek is, it sil foar Wietse 
sels ek net altyd aardich wêze. Ferfelend, dat er de 
wurden net fi ne kin. Hy lit dat trouwens net merke: 
hy laket meastal breedút!

Hy kiest foar Neeltje en seit (hiel earlik) dat er smoar-
ferlyfd is. Wêrom Neeltje? Se lykje hielendal net byin-
oar te passen. Nee, mar dat is miskien krekt wat har 

sa oantreklik makket. Neeltje hat in fl otte babbel, se 
praat dy de earen fan ‘e holle. Wietse soe wolle dat 
hy sa’n babbel hie!
It slagget Neeltje ek net om Wietse oan it praten te 
krijen. As der oaren by binne, binne it de oaren dy’t 
de stilte ferbrekke. Mar yn ’t wykein dat se tegearre 
fuort binne… dan binne de stiltes te lang en te pynlik.

LinKk doart wol te sizzen hoe’t it ôfrint mei boer 
Wietse en Neeltje. Neeltje is net ferlyfd en sil it ek 
net wurde. Ek al fynt se it boerelibben noch sa leuk, 
se siket in jonge mei mear ferhaal. En ús Wietse? Dêr 
komt it fêst goed mei, want ien ding is seker: wa’t altyd 
om wurden siket, kin wol leare om dy te fi nen. 

KALVERLIEFDE

Als door de eerste zonnestraal
De nevelen verdwijnen
Heft Bertha III haar kop omhoog
En ziet haar held verschijnen

Zij drukt verheugd, vol tederheid
Haar neus tegen zijn arm
Zijn mooie lach, ja elk gebaar
Maakt haar het hart zo warm

Zo gaat het elke dag opnieuw
Een stil en groots verstaan
Waar woorden overbodig zijn
Heeft het gevoel ruim baan

Tot op die dag waarop de zon
Steeds hoger en hoger klom
En hij te laat kwam in de stal

… en zij niet wist waarom

Hij merkte ’t niet, haar stil verdriet
Streek haastig langs haar oren
Haar Wietse had zijn boerenhart
Aan Neeltje I verloren …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Boer zoekt...
woorden

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Sikest sels ek geregeld om wurden? Praat der mei 
ien oer of freegje om in kommunikaasjetraining! 
Sjoch bygelyks op: 
offerhauscommunicatie.nl/kinderenenexpressie

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Telefoan, e-mail, Hyves, Twitter, Skype of MSN, 

der binne kommunikaasjemiddels by’t soad. Mar 

wat is dyn favorite kommunikaasje-ark? En hast 

ek wolris sin om dysels op dyn keamer op te sluten en 

gewoan efkes gjín kontakt te hawwen? Dat frege LinKk oan fi if 

learlingen fan CSG Gaasterland. De fammen fi ne it belangryk 

om berikber te wêzen en 

hawwe Hyves, Hotmail en 

MSN it leafst allegearre 

tagelyk iepen stean. 

De measte jongeren 
krije op harren 12e 

in mobyltsje.

Hyves is ien fan 
de trije populêrste 

websides fan 
Nederlân, de oare 
twa binne nu.nl en 

You Tube.

Telefoan, e-mail, Hyves, Twitter, Skype of MSN, Telefoan, e-mail, Hyves, Twitter, Skype of MSN, 

der binne kommunikaasjemiddels by’t soad. Mar der binne kommunikaasjemiddels by’t soad. Mar der binne kommunikaasjemiddels by’t soad. Mar der binne kommunikaasjemiddels by’t soad. Mar der binne kommunikaasjemiddels by’t soad. Mar 

wat is dyn favorite kommunikaasje-ark? En hast 

ek wolris sin om dysels op dyn keamer op te sluten en 

Neffens deskundigen 
binne je ferslaafd oan 
MSN as je 20 oeren of 
mear yn ‘e wike MSN’e. 

Bisto ek ferslaafd? 
Doch de test op 

Kidsplanet.nl. 

Jonge ynternetters 
sjogge MSN as 
belangrykste 

kommunikaasjemiddel 
foar it ûnderhâlden 

fan sosjale kontakten. 
De mobile telefoan, 

Twitter, sms, of e-mail 
binne minder populêr. 

Kommunikaasje 

om berikber te wêzen en om berikber te wêzen en om berikber te wêzen en 

hawwe Hyves, Hotmail en hawwe Hyves, Hotmail en hawwe Hyves, Hotmail en 

MSN it leafst allegearre MSN it leafst allegearre MSN it leafst allegearre 

tagelyk iepen stean. tagelyk iepen stean. tagelyk iepen stean. 

is it koadewurd
‘Ik bin gek op beljen. As ik my ferfeel, 
belje ik freondinnen op. Dan betink 
ik gewoan in fraach oer ús húswurk. 
Mei Gali – myn bêste freondinne – 
kin ik dan wol trije oeren prate. Hiel 
gesellich. As myn âlders dan boppe 
komme, om’t se op syk binne nei de 
telefoan, sizze se altyd dat ik mar 
wer ris ophâlde moat. Ik brûk myn 
eigen mobyl hast noait om te beljen. 
Dat fyn ik te djoer. Dy brûk ik alinne 
foar needgefallen of om te sms’en.’

ANNEKE KEIMPEMA (13), BALK

‘Ik mocht foar straf in 

moanne net MSN’e’

‘By ús thús hawwe wy fjouwer kompjûters en twa laptops, dus wy ha gjin 
tekoart oan pc’s. Dat betsjut dat ik altyd wol achter MSN kin. Spitich genôch 
mei ik fan ús heit en mem mar oardeloere per dei MSN’e. Ik fyn it hearlik om 
mei in freondin te tsjetten. Yn groepen prate doch ik noait, want dat fyn ik ir-

ritant en ûnoersichtlik. 
In echt gesprek fi ere 
wol dan net. 

Ik bin net ferslaafd 
oan MSN, want ik 
kin ek wolris in 
dei sûnder. Mar 
doe’t ik fan myn 
âlders in moan-
ne lang net MSN’e 
mocht, wie ik nei 
dy moanne dochs 
wol bliid dat ik der 
wer achter krûpe 
koe.’ 

MIRTHE VISSER (13), WIKEL

‘Ik typ in smske noait yn 

‘e klasse, mar ik lês dêr 

wolris ien’

‘Mijn favoriete communicatiemiddel is Hyves. 
Ik kijk elke dag wel een keer op mijn profi el. 
Dan check ik mijn krabbels, upload foto’s of 
kwek even met vrienden. Ik ben nu zo’n an-
derhalf jaar lid van Hyves en heb 318 vrien-
den. Dat zijn niet allemaal echte vrienden, er 
zitten ook kennissen of bekende Nederlan-
ders tussen. Ik ga niet in op alle vriendenuit-
nodigingen. Als ik iemand niet ken, accepteer 
ik hem of haar niet. 

Hyves is mijn favoriete 
communicatiemiddel 
omdat het gratis is. 
Bovendien houd ik 
via Hyves makkelijk 
contact met be-
kenden die ver 
weg wonen.’ 

‘Mijn favoriete communicatiemiddel is Hyves. ‘Mijn favoriete communicatiemiddel is Hyves. 
Ik kijk elke dag wel een keer op mijn profi el. Ik kijk elke dag wel een keer op mijn profi el. 

RACHEL HIBMA (13), ALDEMARDUM

‘Ik heb 318 vrienden 

op Hyves’

‘Ik hâld fan sms’en. Ik tink dat ik alle 
dagen wol tsien smskes ferstjoer. 
Myn favorite sms-maatsje? Dat is in 
freondin út Noard-Hollân. Ik ha har 
troffen op fakânsje en sûnt dy tiid 
binne wy freondinnen. 

Ik kriich myn mobile telefoan yn 
groep 8. Nachts leit er op it nacht-
kastje en moarns triuw ik him auto-
matysk yn ‘e bûse. As ik in rokje oan 
ha, ferjit ik him wolris. Dat is net sa 
slim, ik kin wol in dei sûnder. Mar 
in libben sûnder mobyl kin ik my 
dochs net foarstelle. Ik ha ek wol-
ris leafdessmskes fan in jonge krigen, 
hy wie oan myn nûmer kommen fi a 
myn neef.’ 

‘Myn favorite kommunikaasjemiddel is MSN. 
As ik de kompjûter oan doch, start myn 
MSN-akkount automatysk op. It moaie oan 
MSN fyn ik dat je fuort antwurd krije. By 
Hyves of e-mail moatte je altyd op antwurd 
wachtsje. Ik sit alle dagen wol 2 oant 3 oe-
ren op MSN, yn it wykein is dat mear as op 
wurkdagen. 

Myn âlders sitte gelokkich net sa faak ach-
ter de kompjûter, mar myn broer wol. Soms 
moat ik op myn beurt wachtsje. Mar wy 
hawwe by ús thús as regel dat dejinge dy’t 
mei skoalle oan ‘e gong moat, foarrang krijt. 
As ik húswurk meitsje, set ik MSN wolris op 
offl ine, dan foarkom ik dat minsken tsjin my 
begjinne te praten.’ 

‘Myn favorite kommunikaasjemiddel is MSN. ‘Myn favorite kommunikaasjemiddel is MSN. ‘Myn favorite kommunikaasjemiddel is MSN. ‘Myn favorite kommunikaasjemiddel is MSN. 

MARIJKE ALTENA (13), BALK‘Ik sit alle dagen wol twa oeren op MSN’

Jongeren tusken 
de 13 en 19 jier 
sms’e mear as 

dat se belje mei 
harren mobile 

telefoan. 

‘Ik bin gek op beljen. As ik my ferfeel, 
belje ik freondinnen op. Dan betink 

TSJESSIE SPIJKERMAN (13), TSJERKGAAST

‘As ik my ferfeel, belje ik 

freondinnen op’

14 15
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FERHAAL
Siebe fi elde de adrenaline troch syn liif kolkjen en fear-

re oerein achter de toanbank. Hy gie sa stean dat er 
maklik by de knop koe dy’t it stille alarm aktivearre. De 
plysje hie him by it oanlizzen fan ’e befeiliging garandearre 
dat se binnen trije minuten by him wêze koenen. Mar yn 
trije minuten koe der fansels hiel wat gebeure. De knoop 
yn syn mage waard strakker oanlutsen en hy fernaam dat 
syn hannen begûnen te triljen. 

Doe seach er pas goed wa’t der krekt yn kaam wie. It 
wie Marieke! Har rossige krollebosk siet har noch 

wylder op ’e holle as oars en har maskara wie útrûn. Se 
krige in triuw yn ’e rêch en stroffele nei foaren. Dêrtroch 
waard ek de persoan achter har dúdlik sichtber.

It wie in lange fi nt mei swarte klean oan en in wyt 
clownsmasker op. De grutte, reade mûle stie yn in ivige, 

dwylsinnige laits.

It gie allegear sa ferskriklike hurd en troch de konster-
naasje en de oanblik fan syn dochter fergeat Siebe om 

fuortendaliks de ferburgen alarmknop yn te drukken. 
Doe’t er him dat realisearre, wie it al te let. Syn triljende 
rjochterhân skode noch wol hoeden yn ’e goeie rjochting, 
mar de clownskop stie al in pear tellen syn kant op. De 
oerfaller tilde gau syn earm omheech en hold in pistoal 
op de achterholle fan Marieke.  

‘Dat soe ’k mar net dwaan, mantsje’, bromde er. ‘Ast ek 
mar in sint om it libben fan dyn dochter joust, dan soe 

ik wier net op dat knopke dêr ûnder dat toanbankje fan 
dy drukke.’

Siebe slokte. Dy keardel wie mar goed fan ’e dingen 
op ’e hichte. Dat krigen je ek mei al dy fi lms en tele-

vyzjesearjes dêr’t op ’t heden alle ‘ins and outs’ fan ’e 
misdied en it plysjewurk út ’e doeken dien waarden. 

Yn ’e fl itsende seis minuten dy’t folgen, kaam Siebe 
Bouma der achter hòe goed de oerfaller fan ’e dingen 

op ’e hichte wie. Hy twong de juwelier earst om de be-
feiligingskamera út te skeakeljen, de winkelsdoar op slot 
te dwaan en it metalen rollûk foar de etalaazje sakje te 
litten. Pas dêrnei rjochte er him op ’e kostberheden. 

Mar it wie net sa dat er pakte wat er pakke koe. Nee, 
hy liet de measte prullaria lizze en konsintrearre 

him op it èchte weardefolle guod yn ’e winkel en troppe 
it yn in swarte rêchsek. Doe moast Siebe de kassa iepen-
meitsje en de man graaide it papierjild derút. 

As lêste joech er de juwelier opdracht om nei it lytse 
wurkplakje achteryn ’e saak te rinnen. Doe sloech 

Siebe pas echt de skrik om it hert. Dy fi nt soe dochs net 
witte fan syn klúske mei goud en diamanten, dy’t er brûk-
te foar syn wurksumheden as diamantêr en edelsmid?      

Wol dus. Siebe wegere earst om de kombinaasje fan 
it elektroanyske slot yn te tikjen, mar de oerfaller 

hie Marieke meisleept en sette sûnder fi erder wat te siz-
zen it wapen op har rjochtersliep. Doe moast har heit 
wol belies jaan en oansjen dat dy rotsak al dy rykdom-
men yn ’e rêchsek glydzje liet.

‘Soa,’ klonk it ûnder it clownsmasker wei, ‘dat wie it leau 
ik wol sa’n bytsje. Ik nim dyn dochter mei en lit har oer 

in heal oerke wol wer frij. Ast net sa ûnnoazel bist om 
ûndertusken de plysje yn te skeakeljen, kin se dus oer in 
goed oere wer by dy wêze.’

Rûch skuorde er Marieke mei oan ’e earm en se fer-
dwûnen troch de achterdoar nei it steechje achter 

de juwelierssaak. Siebe bleau ferbjustere, triljend oer de 
hiele lea en mislik fan ’e spanning achter. De plysje belje 
doarde er net, want hy wie deabenaud dat syn dochter 
wat oerkomme soe. 

De bange juwelier wachte in oere. En doe noch in 
oere. Mar Marieke kaam net opdaagjen. Hy koe no 

wol spuie fan ’e senuwen. 

Wat soe dy smoarge keardel mei syn dochter útfret-
ten ha? Alle goud en diamanten fan ’e wrâld koe-

nen net tsjin har op. Sy wie syn kostberste besit; syn ien-
nichste èchte juwieltsje, sa’t er har froeger altyd neamde, 
foar’t se begûn wienen mei dat ivige rûzje meitsjen.

Siebe siet yninoar sakke tsjin ’e toanbank oan en in 
grutte trien krûpte stadich oer syn bleke wang nei 

ûnderen ta.

Gjin fi les gelokkich. Se wienen no goed twa oeren 
ûnderweis en it skeat goed op sa. Noch in oere en 

in kertier en dan wienen se yn Antwerpen. René hie dêr 
al kontakt lein en it goud en de glimmerkes soenen se yn 
‘no time’ kwyt wêze. En dan rjochting it fl eanfjild. Tusken-
stopke yn Parys en dan op nei Rio de Janeiro.

Marieke Bouma seach oer it skouder nei de achter-
bank. Dêr stie de swarte rêchsek mei harren kapi-

taaltsje foar de kommende jierren. Op ’e fl ier achter de 
bestjoerdersstoel leinen it clownsmasker en it boarters-
guodpistoal. Dy dingen moasten se straks fansels noch 
wol even dumpe.

In tefreden glimke luts oer har spruterige gesicht. Doe 
kroep se har yn it swart klaaide freon neist har oan. Dy 

trape it gaspedaal noch in stikje fi erder yn. 

Op nei de sinne!  

Oanfarrings. Botsings. Mieningsferskillen. Fer-
steurde kommunikaasje. Hoe’t je it ek mar 

neame woenen, mar je waarden der yn elk gefal 
wurch fan. Deawurch.

Siebe Bouma suchte djip. Hy beseach syn bleke 
holle ris yn ien fan de wit hoefolle spegels dy’t 

yn syn juwelierswinkel hingje. Demonstratyf luts 
er oan de swartblauwe pûden ûnder syn wet-
terige eagen. Ja, dat wie wol dúdlik: kompleet 
út ’e liken.

Hy soe ’m wat minder drok meitsje moatte. 
Mar ja, aard fan it bistje, hin? De ferant-

wurdlikheid fan ’e eigen saak drukte him sa as 
altyd swier op ’e skouders. Mar wat him de 
lêste moannen fral dwers siet, wie de relaasje 
mei syn puberdochter Marieke. 

No ja, puber... it fanke wie no ek alwer 
santjin jier, dat it soe no eins hast wol-

ris oer wêze moatte mei dat bernige, opstan-
nige gedoch. As hy ‘swart’ sei, sei sy ‘wyt’. 
En oarsom fansels. Senuwslopend.

  Wêr’t Siebe noch it meast oer yn siet, wie 
dat Marieke him aanst yn ’e steek litte soe. 
Dat se him sitte liet mei de brot. Krekt as 
har mem, dy’t sân jier lyn útnaaid wie mei 
in oare fi nt en him opdraaie liet foar al it 
wurk yn ’e saak èn yn ’e húshâlding.

Hy wie no 54 en hy hie skjin syn nocht. 
De lêste fi if jier hie er der op hope 

dat Marieke noch foar syn sechstichste 
de juwelierswinkel oernimme soe. Mis-
kien dat se in leuke, ûndernimmende 
jongkeardel treffe soe... je wisten it om-
mers mar noait! 

Mar no’t de heit-dochter-relaasje 
de lêste tiid sa bot minder wur-

den wie, no’t se oerdeis allinne noch 
mei-inoar praten, of better sein: raas-
den, as se rûzje hienen en by it jûns-
iten lilk foar har út sieten te stoar jen 
(staren), no wie Siebe net mear sa 
wis fan syn takomstplannen.

It kaam yn alle gefallen net goed sa. 
Hy soe wol trochbealgje moatte 

oant syn santichste. Of oant er der 
aanst dea by del foel.

Ynienen waard de juwelier op-
skrikt út syn sombere tinzen. 

De winkelsdoar batste iepen en 
der kamen in pear minsken de 
saak binnenstommeljen. 

JUWIELTSJE
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Fjouwer dikke prizen foar Taylor Swift! Tidens de C.M.A. 

Awards wûn sy Entertainer of the Year, Album of the 

Year: Fearless, Female Vocalist of the Year, Music Video 

of the Year: Love Story. Lekker dwaande, tsjikky! Taylor 

is noch mar 19 jier en is dêrmei de jongste artyst oait dy’t 

de titel Entertainer of the Year krige! Go Swifty, Go!
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It wie sa fi er, ‘This is it’, de fi lm fan Michael Jackson, is yn 

premiêre gien. Net elkenien seach dêr nei út. Guon fans 

ferwachten in ferfelende, manipulearre fi lm. Dêrom frege 

in groep Michael Jackson-fans oandacht foar de sitewaas-

je. De aksje wie ‘This is not it’. Gelokkich foel it achterôf 

mei! Want wat is it in prachtige fi lm! In yndrukwekkende 

reportaazje oer de King of Pop en de tariedingen fan syn 

grutte konsert. Michael Jackson, de bêste sanger fan ‘e 

wrâld en sa’t de fi lm sjen lit, de bêste dûnser allertiden! 

In must see! Rest In Peace Michael!

Th
is

 is
 it

An
ou

k
Anouk is swanger fan har freon Unort-

hadox. Anouk en de rapper hawwe sûnt 

maart 2009 in relaasje. Anouk hat al trije 

bern, Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah 

en Phoenix Ray út har houlik mei rap-

per Postman. Yn 2008 fregen de twa de 

skeiding oan. Har nije freon hat ek al twa 

bern út in eardere relaasje. Op ‘e nije single 

‘Three days in a row’ stiet ek in fette bo-

nustrack dy’t makke is troch Anouk’s nije freon. 

Mooglik sil hy ek in rol spylje yn de nije fi deoklip èn stiet der 

in ôfbylding fan him op it hoeske fan de single. Unorthadox 

spile yn 2000 ek in gastrol yn ‘e klip fan it nûmer Michel.

Lady Gaga is in topper! 

Want… Miss Gaga hat it 

rekord ferbrutsen fan de US 

Pop Chart. Dat is har slagge 

om’t sy de earste artyst is 

dy’t sûnt 17 jier fjouwer 

nûmer 1 hits skoard hat op 

itselde album. Paparazzi, 

LoveGame, Poker Face en 

Just Dance stienen allegear 

oan de top. Se komme fan it 

album ’The Fame’. Lady Gaga 

krige ek noch de ‘Stylemaker’ 

Award foar har healwize 

outfi ts. You go girl! La
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Tsjongejonge, oanstelle is ek in fak! 50 Cent 

is nammentlik poerlilk! Hy baalt as in stekker 

fan Worldstar Hiphop. De organisaasje hie 

op harren website ferskillende foto’s fan de 

rapper ôfbylde. Sokke grutte websites moatte 

harren publisiteitsfoto’s keapje en tastimming 

krije om se te brûken. Dy meie net samar fan 

it ynternet plukt wurde. Fifty lit de website in 

hege skeafergoeding betelje. Ach ja jong, do 

hast noch net genôch jild… ‘Om myn part be-

telje se sa’n soad, dat se straks net iens mear 

in broadsje by de Subway keapje kinne…’ sei 

de lilke rapper. Fifty, hast neat oars om dy 

drok oer te meitsjen?50
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e Ke$ha (do witst wol, sy fan TIK TOK) is hot! Har echte 

namme is Kesha Sebert en se is 22 jier. Berne yn Los Angeles 

en opgroeid mei har mem en twa broers yn Nashville, Tennes-

see. Op har 17e hâldt se op mei skoalle, se hat it noait mear 

ôfmakke. Net echt handich, mar it gelok lake har ta. Se spile 

yn ’e fi deoklip fan Katy Perry, wurke gear mei de Veronica’s 

en hat backgroundvocals ynsongen by Britney Spears. En jim 

kenne har al fan ‘Right Round’ fan Flo-Rida. De track waard 

in dikke hit en Ke$ha komt yn ’e spotlights. TIK TOK is har 

single-debút. Har album ‘Slip Time’ sil pas ein dit jier/begjin 

takom jier útkomme. Noch efkes geduld dus! 

Kenne jim Janet wol? It is de suster fan 

Michael Jackson en se kin echt geweldich 

sjonge! De lêste jierren hawwe wy net sa’n 

soad fan har heard. Mar wat is sy in artyst 

sis! We hawwe har foar it lêst optreden 

sjoen tidens de begraffenis fan The King 

of Pop. Mar Janet sil dit jier de American 

Music Awards iepenje mei songs fan har 

nije album. Bin benijd! Oare artysten sille 

wêze; Whitney Houston, Rihanna, Green 

Day, Shakira, Lil’ Wayne, Lady Gaga, 

Eminem, Jay-Z, Alicia Keys, Jennifer Lopez, 

The Black Eyed Peas en Kelly Clarkson. 

Dat wurdt in moai feestje!!!

Tyler, de sanger fan Aerosmith, 

hat ferline wike oanjûn dat 

er no ècht út de band stappe 

wol. Joe Perry hat sein dat se 

dus no op syk binne nei in nije 

sanger. Mar... sil dat wol wat 

wurde? Tyler = Aerosmith, kin 

in oar syn rol wol oernimme? 

Joe hopet fan wol, mar it sil 

wol in drege boel wurde. Tyler 

sil no oan in solokarriêre beg-

jinne. We hâlde it yn ’e gaten!Ja
ne

t

Ty
le

r

Si
de

n

18
The Black Eyed Peas en Kelly Clarkson. 

Dat wurdt in moai feestje!!!
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Fryske rymwurden 
op ynternet 

Dj Tiësto: wat minder 
trance, wat mear pop

De favoryt fan...Yn de Fter-side draait 

alles om games, ynternet, 

films en cd’s. Komt 

dy iene film einlings 

út? Is de pc  fan de 

Amerikaanske presidint 

hacked? Of is it rekord 

spulkompjûterjen brutsen? 

Do lêst it op de lêste 

side fan LinKk! 

Fter-side Fierljeppe op de Wii 

‘Jongeren sitte hjoed de dei allinne mar achter in byldskerm.’ 

Hearst it dy ‘frou op leeftyd’ sizzen? Tenei kinst dysels ferdi-

genje, want it falt bêst ta mei it multimediagebrûk fan jonge-

ren. Dat docht bliken út it Jongereinûndersyk 2009 fan Qrius. 

Trochinoar hinne nommen spindearje jongeren tusken de 12 en 

14 jier 268 minuten op in dei oan multimedia. 

80 minuten op in dei foar it kykkastje80 minuten op in dei foar it kykkastje

Fryske rymwurden 
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Hasto altyd alris fi erljeppe wollen, mar fûnst de sleat altyd wat te breed? 

Dan hat SEGA de oplossing foar dy. Yn de nije Wii-game Wacky World of 

Sports draait alles om wacky (nuvere) sporten dy’t yn in bepaald gebiet 

populêr binne. Ek ús Fryske sport fi erljeppen is yn it spultsje opnommen. 

Sleatsjespringe sûnder wiet te wurden, ideaal dochs? Oare gekke sporten 

yn it spultsje binne tsiisrôljen, tonynsmiten en iisgolvje. Wacky World of 

Sports bestiet yn totaal út tsien minigames dy’tst op ferskillende nivo’s 

spylje kinst. It spultsje is ûntwikkele as partygame, dat betsjut dat it foaral 

geskikt is om mei oaren te spyljen. Foardatst dêrmei begjinst, is it miskien 

goed om te witten dat de game op hast alle game-websiden alderfersku-

orrendst ôfkreake wurdt. Bytsje sneu foar ús Fryske fi erljepgrutskens…  

‘As ik my ferfeel, gean ik gamen. It hinget fan myn stimming ôf 

hokfoar game ik dan spylje.  As ik boas bin, spylje ik ien dêr’t 

in protte aksje of geweld yn sit. As ik bliid bin, spylje ik leaver 

in aventoeregame. Der binne ferskillende games mei sjitten 

en fjochtsjen. Hast ek famkesgames, racegames en noch folle 

mear. Ik game bêst wol in soad. Ik fyn it ek hiel leuk. Gamen 

is net allinnich foar jonges. Der stie yn de krante dat in protte 

bern ferslaafd binne, mar dat sil ik net gau wurde, want der 

binne noch sa’n soad oare dingen dy’t ik moai fyn om te dwaan.’ 

Christina de Wind
earsteklasser op it RSG Simon Vestdijk yn Harns

Hy is al in pear kear keazen ta bêste dj fan ‘e wrâld mei syn 

trance-muzyk. Dochs slacht dj Tiësto mei syn nije album Kaleido-

scope wat in oare wei yn. Hy ferfangt de pompende trance troch 

elektrohouse en pop. Mar yn ferskate nûmers is syn bekende 

trance-sound dochs ek noch wol 

werom te fi nen. Dj Tiësto strikte foar 

dit album in oantal grutte artysten. 

Under oaren sjongeres Nelly Furtado 

en Kele Okereke fan de Britse band 

Bloc Party wurken mei. Tiësto: ‘Ik woe 

graach wurkje mei allerhande ferskil-

lende artysten dy’t ik sels goed fyn. Dat 

is mei dit album slagge.’

Skriuwst wol ris in sjongtekst, rap of 

gedicht? Dan is de rymwurdesiker op 

wurdboek.nl wat foar dy! Twa suskes, 

Eline en Yvette de Koning hiene in idee: it 

komplete Frysk wurdboek op it ynternet! 

Ek wol ris problemen mei de fryske taal en 

stavering? Op wurdboek.nl kinst it Frysk 

wurdboek, de staveringshelp en it rymwur-

deboek brûke. Op de side fynst ek handige 

taaltips en nijsgjirrige ferwizings. Wolst 

dyn gedicht, stikje of sjongtekst ek oan de 

rest fan Fryslan lêze litte? Nim dan kontakt 

op mei hallofryslan@gmail.com

w u r d b o e k . n l


