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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 de tema’s
fan de digitale metoade Searje 36.

Ha LinKk-lêzer!

Megapop

Linkke saken

IJskobrij. Sa neamden wy thús de fla op dizze foto. In moai foarbyld fan famyljetaal. Hast elke famylje hat eigen wurdsjes dy’t
allinne binnen de húshâlding brûkt wurde. Hoe sit dat by dy
thús? Ha jim ek familiêre slang? Of miskien brûksto just mei
freonen hiele eigen wurden? Op side 14 en 15 komst mear te
witten oer famylje- en freonetaal.

Sky Kiss

It tema fan dizze LinKk is ek ‘Famylje en freonen’.
Lês oer Benthe dy’t mei har famylje yn in hiel
bysûnder hûs wennet. Kom te witten wat Sylvana IJsselmuiden fan har ‘Expeditie
Robinson famylje’ fûn. En moetsje
Esmee Metz, dy’t nije freonen
opdie troch mei te dwaan oan
it Berne-iepenloftspul.

Is it tee? In milkshake? Of limonade? It is
bubble tea! In drankje út Taiwan dat yn
Nederlân in regelrjochte hit is. Yn it sintrum
fan Ljouwert is no in splinternij winkeltsje
dêr’t se it gekke drankje ferkeapje: Sky Kiss.
De komby fan gummybaltsjes mei rjemmige
iiskâlde tee mei molke docht it goed. En ek
nochris Instaproof, want de drankjes
sjogge der fantastysk út.

Hoi!
Marrit de Schiffart
PS De namme ‘blanke
vla’, soe dy tsjintwurdich
überhaupt noch kinne?

top3

De dûker, it famke en de hûn... Witst it noch? De reuzen dy’t yn
2018 yn Ljouwert op besite kamen en hiel Fryslân in wykein lang
yn ‘e besnijing holden? Op dit stuit kuieret der ek in ‘reus’ troch
Europa. Se hjit Amal en is mear as trije meter lang. Yn july begûn se yn
Turkije oan har tocht, se sil mear as 8000 kilometer rinne.
Amal stelt in 9-jierrich flechtlingefamke foar dat op syk is nei in
feilich thús. Mei de kuiertocht wolle de makkers oandacht freegje foar
flechtlingebern, dy’t faak sûnder âlden reizgje. Amal har reis troch
Europa einiget yn novimber yn Manchester, Grut Brittanië.

Attraksjeparken

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de
kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle
skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan
Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk,
Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden,
Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de
provinsje Fryslân. www.taalplan.frl
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Hearlik! In dei nei in attraksjepark mei
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Oerlibje op in eilân
Sylvana oer Expeditie Robinson
Goede fokus
Ast meidwaan wolst oan Expeditie Robinson moat dyn kondysje
hiel goed wêze. Sylvana hat fan tefoaren in soad sport en
swommen. Ek hat se nei ‘The Iceman’, Wim Hof, west. Fan him
koe se leare hoe’t se omgean moast mei kâlde temperatueren.
Hy hat ferskate kearen op bleate fuotten besnijde bergen
beklommen. Ek swom hy in kear, mei allinnich in swimbroek
oan, ûnder in tsjokke iislaach troch. ‘Ik heb vooral van hem
geleerd om heel goed te focussen. Bij proeven ging ik tien keer
heel diep in- en uitademen. Niet letten op anderen, maar altijd
focussen op mezelf.’
It swierste fûn Sylvana om mei in groep ûnbekende minsken
te wêzen. In soad minsken binne neffens har egoïstysk. Elk
giet foar it eigen belang: salang mooglik oerlibje. Der wiene
echt gemiene spilers by, seit de presintatrise. ‘Zelf heb ik geen
egoïstisch karakter. En ik haat onrecht. Zeg gewoon waar het op
staat en draai er niet omheen.’
De dielnimmers fan Expeditie Robinson sliepten koart, hiene
hast altyd honger, wiene faak kâld en moasten ek noch hiele
swiere proeven dwaan. ‘Ze willen kijken hoe ver ze mentaal
met je kunnen gaan. Wanneer je breekt.’ Sylvana hie wolris
har nocht, mar hat gjin momint tocht oan opjaan. ‘Ik ben heel
fanatiek, nog fanatieker dan ik dacht. Daardoor heb ik het zo
ver geschopt.’

Wikenlang op in kâld en
ûnbewenne eilân. Gjin
toskboarstel, wc-papier
en sels gjin telefoan.
Presintatrise Sylvana
IJsselmuiden gie de útdaging
oan en die dit seizoen mei
oan Expeditie Robinson.

Freonen en famylje
It measte fan alles miste se har freonen en famylje. Op it eilân
besefte se hoe tankber se foar har famylje en freonen is. ‘Het
voelt vaak zo vanzelfsprekend dat je lieve mensen om je heen
hebt, maar dat is niet zo. Dat weet je pas als je ze niet om je heen
hebt.’

Miskien kensto Sylvana fan de searje Fout Bloed. Of
fan de webside Dumpert. Of fan wer wat oars… Se
docht nammentlik fan alles. Op har Insta stiet: ‘Artist.
Presentatrice/Host     F1 Collabs.     Frysk famke.’
Frysk famke? Ja, se is berne en grut wurden yn Ljouwert.
Undertusken wennet se yn Utrecht. Mar no wie se dus yn
Kroatië foar Expeditie Robinson. It populêre tv-programma koe
fanwege koroana net nei in waarm tropysk eilân. Yn stee dêrfan
giene se nei it kâldere Kroatië.
‘Alle deelnemers kregen een rugzak,’ fertelt Sylvana oer har
aventoer. ‘We mochten één jas, één trui, één lange broek, twee
korte broeken en twee bikini’s meenemen. De telefoon moest
thuis blijven.’ Dat fûn Sylvana hielendal net slim, stelt se.
‘Socials, mailtjes, telefoontjes… Normaal zijn er zoveel prikkels!
Dat heb ik niet gemist. Wel de persoonlijke hygiëne.’
Om’t de toskboarstel ek net mei mocht, brûkte Sylvana jiske
út it fjoer om de tosken mei skjin te meitsjen. Allinnich foar
needgefallen wie der in ferbândoaze. ‘Daaruit pakte ik stiekem
verband, wat ik als wc-papier gebruikte. Soms gebruikten we
daar ook steentjes voor. Blaadjes zijn niet zo handig, want daar
4

zitten allemaal beestjes
op.’ Eefkes lekker
ûnder de dûs siet der
net yn. ‘Je wordt heel creatief.
Ik gebruikte mijn bikinibroekje
als washandje.’ Der wie wol
wetter út fleskes, mar dat wie
inkeld bedoeld as drinkwetter.
‘Dat gebruikte ik stiekem ook
om me te wassen, zodat ik me
toch een beetje schoon voelde.’

Tekst: Elbrich Vreeling, byld: Tom Cornelissen

Telefoan ferbean
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In snertdei

De snert wie kâld
en tsjok tsjin de tiid dat mem thús
wie. Nei alle drûge regearingsbôle preau
it lykwols as in feestmiel. Lutske liet de
griene snotte mei leppelfollen nei binnen
glydzje en skrabbe de panne brânskjin.
Mem hie der oeren foar yn de rige stean
moatten op de Ljouwerter Nijstêd, dêr’t
hjoed de gemeentlike sintrale keuken
iepene wie. Tsien sinten de poarsje,
foar húshâldings dy’t it rommer hiene
fyftjin. Nederlân die dan wol net mei
oan de oarloch, iten wie der hast net en
wat der wol wie, wie op ‘e bon. De measte
dagen gie Luts mei in slop gefoel en in
ratteljende mage op bêd, dreamend oer
Dútske dûkboaten dy’t as haaien om
Nederlân hinne swommen, de rêchfin
driigjend boppe de oerflakte út. Mar
hjoed net, want hjoed wie der snert.

Esmee Metz (13) út Itens wurket oan in dream.
En dat is ynternasjonaal trochbrekke mei in
film. Sjonge, aktearje, lêze en skriuwe…
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It wie in hiele kloft, fêst mear as tûzen.
Oeral lilke gesichten en oprôle fûsten.
Lutske stie der middenyn, yn har hân in
grouwe stien dy’t se út de dyk klaud hie,
dat hiene de oaren ek dien. De froulju
songen en raasden wylst hja troch de
strjitten fan Ljouwert tôgen. It praat gie
dat boargemaster Patijn yn it geheim
in rike foarried ierappels foar himsels
bewarre yn syn hûs. KLETS! Dêr fleach al
in stien troch de loft en sneuvele, ûnder
lûd geraas, in winkelrút. De folgjende
rekke in lampepeal. Der wie gjin hâlden
mear oan. De boargemasterswente kaam
yn it sicht mar de strjitte wie fierderop
ôfset troch plysjemannen dy’t de optocht
fan lilke froulju wol efkes tsjinhâlde
soene. In stoere fjildwachter, mei
in snor as in skuonboarstel,
gie healwei de dyk stean,
stuts syn hân rjocht
foarút mei de palm
nei foaren en rôp
lûd mei bolder
jende stim:
‘HALT!’

snotte – snot
sêdens – verzadigdheid
midstwa – in tweeën gedeeld
twaenheale – tweeënhalve
kloft – hoop, menigte
skuonboarstel – schoenborstel
twivelriedigens – besluiteloosheid
útnaaie – er vandoor gaan
nôt – graan

iene doel te krijen.

De teäterlessen binne yn it wykein,
dus Esmee ferwachtet dat it maklik te
kombinearjen is mei har middelbere
skoalle yn Snits, dêr’t se havo docht. ‘Het
is niet zo druk als het klinkt,’ glimket se
rêstich. ‘Mijn lesrooster is best fijn, dus ik
heb genoeg tijd voor huiswerk.’

Marvel-film
Esmee sil stapke foar stapke wurkje oan
har dream: ynternasjonaal trochbrekke
mei in film. It leafst mei in Marvel-film
sa as X-men. ‘X-men lijkt me fantastisch,’
seit se entûsjast, ‘en dat mijn personage
dan superkrachten heeft en er special
effects worden gebruikt!’
Oant it safier is, wol se poadiumûnder
fining opdwaan. Dat sjocht se hielendal
sitten. Teksten leart se maklik en as se
wat ferjit yn in foarstelling, is dat gjin
ramp, fynt se: ‘Het is nog nooit gebeurd,
maar als het gebeurt, moet je gewoon
doorpraten. Dan merkt het publiek vaak
niet eens dat je wat vergeten bent.’

Lutske fielde de twivelriedigens troch de
stoet gean, mar stilstean wie der net by.
De man waard ûnder de foet rûn en de
froulju marsjearren lûd baltend fierder.
Dat hiene se better net dwaan kinnen
want fierderop klonk in fluitsinjaal en
doe stoarme de plysje fan alle kanten op
hynders op harren ôf, de swurden lutsen.
In jonkje dat tafallich foarbykaam en
krekt in krante besoargje soe, krige in hou
yn it skouder en stoarte skriemend op ’e
grûn. Lutske betocht dat it mienens wie,
yn Amsterdam hie de plysje ek al fjouwer
froulju deadien dy’t ierappels stelle soene
út in frachtskip wei. Se draaide har om
en naaide sa hurd as se koe út, sy wie der
klear mei. Wat in snertdei.

Wurdlist

alles wat se docht hat mei dat

’Vroeger zong ik veel omdat dat het enige
was waarvan ik dacht dat ik er goed in
was,’ fertelt Esmee. Se die audysje foar
The Voice Kids en song ferskate kearen by
it Berne-iepenloftspul. Dat wie leuk, mar
se hat har ambysjes ferskood.
‘Ik was nog jong en eigenlijk alleen
in zingen geïnteresseerd,’ seit se no.
‘Inmiddels vind ik veel meer dingen leuk:

theater bijvoorbeeld, maar ook lezen en
schrijven.’

Aktearje
Yn koroanatiid fûn se har grutte passy:
aktearjen. Dy drive nimt se o sa serieus...
Sa serieus dat se koartlyn audysje dien
hat foar Meeuw, de jeugdteäterskoalle
yn Ljouwert. En se is ek al oannommen!

Njonken dit alles oefenet Esmee mei
skriuwen. Se set har stikken anonym op
ynternet, omdat se net wol dat minsken
dy’t har kenne it lêze. Se hat earst wat
mear fertrouwen nedich, mar dat komt
wierskynlik noch wol. ‘Iedereen heeft
iets speciaals,’ seit se. ‘En dat moet je
in je voordeel gebruiken.’ Wat Esmee
har spesjale superpower is, is noch
net hielendal dúdlik, mar dat se drok
dwaande is om dat te ûndersykjen is wol
dúdlik! We sille grif noch fan har hearre.

Tekst: Janna van der Meer
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De
superpowers
fan Esmee

Tekst: Aant Jelle Soepboer

De sêdens duorre net lang. De oare deis
kaam der in brief binnen fan de tsjerke.
It tsjerkebestjoer hie sjoen dat Lutske en
har broerkes en suskes der wol aardich
kreas by rûnen foar earmoedlijers. Dêrom
koe de moanlikse finansjele bydrage
fan de tsjerke wol midstwa. Fan fiif nei
twaenheale gûne. Sûnt heit ferstoarn
wie, libben se earmoedich. Mem naaide
dêrom jûns sels wat klean foar har fiif
bern, de sechsde siet noch by har yn ’e
búk. Minister Posthuma, de gemeente, de

tsjerke, se koene om
Lutske allegearre de
pot op. En boargemaster
Patijn fan Ljouwert… dy
alhielendal! En sa tochten
mear froulju der oer.

‘ecth
‘echt wier’
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Peter komt de trep del draven. It is hjoed sneon,
hy hat lekker sliept, de sinne skynt en hy hat
wol sin oan in lekker stikje bôle. It is winter, mar
hearlik waar yn Australië. ‘Hey it bôleroaster stiet
op tafel! Dat is lekker,’ seit er wylst er sitten giet.
Hy leppelet in klonte jam út it potsje en leit dy
op syn tonge. ‘Hmmmm, delicious,’ suchtet er
tefreden. Peter wennet al hast syn hiele libben
hjir tusken de heuvels op ’e skieppebuorkerij,
mar is berne yn Frjentsjer. Doe’t hy lyts
wie, is hy mei syn mem emigrearre omdat
sy smoarfereale wie op syn Australyske heit.
Peter praat thús meast Frisian-Ingelsk, Frysk
mei in miks fan Australysk-Ingelsk.
Hy sjocht syn mem temûk
oan en ferwachtet heal
om heal in útbrander fan
har. Fansels mei hy net
út ’e jampot sline. Mar syn
mem seit neat. Se sjocht nei
’t skerm fan de iPad en heit Ben
stoarret nei syn tee. ‘Wat is hjir
happening?’ freget Peter foarsichtich
as hy hoeden in twadde leppel yn ‘e
jampot triuwt. Mem hat de triennen yn
’e eagen en suchtet. ‘We hawwe krekt in
appke krigen fan tante Femmy út Frjentsjer,’
seit heit, ‘se is slim siik en we witte net oft
se wer better wurde kin.’ Mem suchtet noch
in kear, fearret op en seit dan feninich: ‘Bist
betoetere?!’ Se slacht Peter op ‘e fingers en de
jam fljocht mei in bôchje fan syn teeleppel en
komt midden op ’e tafel telâne. Gelokkich, der
kin noch lake wurde hjoed.

8

mar fan Nederlân nei Australië is fet fier fleanen
en no mei koroana komme se noch net iens it lân
út of Nederlân yn!
‘Kinne wy net wat foar tante Femmy en omke
Simen dwaan?’ freget Peter. ‘Wat leuks dêr’t se
bliid fan wurdt? Tante Femmy docht sa har
bêst om fleurich te bliuwen, mar neffens my
is se tired en bekôf.’ ‘That’s a great idea,’
seit heit. ‘But today you need to count
the sheep in the hills.’ Dat Peter ropt
syn sheepdogs Darling en Tweety by
him om nei de skiep yn ’e heuvels te
gean. De Jacksons hawwe mear
as fiifhûndert skiep, en dêrom
hat Peter de drone mei
foar de opnamen, dat
telt makliker. Foar de
wissichheid hat er ek in
pûde biks by him. As hy by de
skiep oankomt, drave se him
allegearre temjitte. ‘Hoooo,’ ropt
Peter, ‘girls, jim binne happy to see
me!’ mar de skiep stowe him foarby
en foarmje in lange rige nei ûnderen
ta. Se frette fan de brokjes, dy’t ien foar
ien út it gatsje fan de pûde fallen binne.
‘Marvelous en prachtich,’ seit Peter, as hy de
kreaze rij wite skiep sjocht. ‘As wie ik Klein
Duimpje!’
Jûns op bêd krijt Peter in idee. ‘Myn bêste
idee ever,’ seit er foardat hy yn ‘e sliep falt. As it
moarntiid is, wit hy krekt hoe’t hy it ha sil. Earst
pakt hy in kroadfol skieppebrokken en struit dy
yn in spesjale foarm op it stikje lân. ‘Foar myn
lovely aunt,’ seit er tsjin Darling en Tweety, dy’t
bliid mei de sturt swypkje en werom blaffe. ‘En
don’t you dare der trochhinne te rinnen.’ Op it
fluitsje fan Peter stowe de twa sheepdogs nei
boppen en driuwe de skiep fan de heuvels nei
ûnderen yn de fallei, dêr‘t Peter klear sit mei syn
drone.
‘Sille wy tante Femmy even belje,’ seit er jûns
sa gewoan mooglik tsjin syn heit en mem. As se
belje, sitte omke Simen en tante Femmy tegearre
foar it skerm. ‘Ik wol jim wat sjen litte,’ seit Peter
en start it filmke. Se sjogge bylden fan skiep, fan
boppe ôf filme, se foarmje in... hert!

Tante Femmy, omke
Simen, dad en mem falle
stil. ‘Fine jim it net moai?’
freget Peter. ‘The sweetest thing
ever,’ seit tante Femmy. ‘Do seist it
mei skiep!’

Tekst: Ciska Noordmans

De dagen dêrnei wurdt der in soad skypet en
facetimed tusken de Australyske Jackson famylje
en Frjentsjer. Tante Femmy moat regelmjittich
nei it sikehûs foar ûndersiken en behannelingen.
‘Tante har hier falt út,’ sei Peter lêsten tsjin har.
‘Dat is omdat ik graach op dyn omke lykje wol,’
sei se mei in knypeach, wylst omke Simen himsels
oer de holle aaide, glêd as in biljertbal. In oare
kear doe’t hy even mei har belle, lei
tante Femmy op ’e bank. Se seach
w ier
der wurch út. ‘No bin ik as de beppe
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BMX-er Steven
giet altyd folle bak

Dizze kear binne wy foar it
sportportret yn Noardburgum.
By FCC de Heideclub, de iennige
fytscrossclub fan Fryslân mei in
spesjaal oanleine baan fol bulten
en kombochten. BMX-ers kinne
hjir hielendal los gean. Sa ek
Steven Rouwé (15) út Hurdegaryp.
Mar no even net, want hy is

r mear
Sjoch foa
asje op:
y nfor ma
.nl.
eheidclub
w w w.fccd

blessearre. Fertelle oer syn sport
kin hy gelokkich noch wol.
Fytscross of BMX is in sport fol snelheid, technyk en spektakel.
De baan yn Noardburgum wurdt op dit momint fernijd. Sa
kinne yn ’e takomst noch mear Fryske BMX-ers meidwaan om
de heechste prizen.
Steven is al in betûfte (ervaren) BMX-er, want hy docht it al alve
jier. ‘Mijn oudere broer Jesper had deze sport een keer ergens
gezien en wilde erop. Zo ben ik toen ik 4 jaar was ook met
BMX begonnen.’ In BMX-fyts is spesjaal makke om oer bulten
te springen en optimaal gebrûk te meitsjen fan dyn snelheid.
‘Als je het een keer wilt proberen heeft de vereniging wel een
fiets te leen.’ Neist de fyts is ek beskerming belangryk. Sa as
in full face helm, dy beskermet net allinne de plasse (schedel)
mar ek de rest fan dyn gesicht. En beskermjende klean. ‘Ik draag
een bodyprotector, dat is een beschermingsvest,’ follet Steven

oan. Hiel belangryk, want troch de snelheid kinst gau
in blessuere oprinne. ‘Ik heb laatst mijn sleutelbeen
gebroken bij een val.’

David Graf. Dy lêste is koartlyn opholden mei de
sport. ‘Ik kan nog veel van die wereldtoppers leren.
Vooral over de start en over positioneren: aan welke
kant je op bepaalde stukken moet zitten om in de bocht in
te kunnen halen. Tijdens de training oefen ik dat regelmatig
zodat het in een wedstrijd automatisme wordt.’

Trije kear traine
Trije kear yn ’e wike traint Steven op de baan. ‘Eerst
doen we een warming-up, zodat de spieren warm
worden en je minder kans hebt op blessures.
We trainen zowel op conditie als op techniek.
Dat laatste bestaat uit het ‘achterwielen’ en het
springen.’ As begjinner riidst noch gewoan oer
de bulten hinne, mar ast better wurdst nimst de
bulten op dyn achtertsjil (achterwielen dus) of
springst der oerhinne! Steven: ‘Thuis doe ik ook

nog wel sprintjes om mijn
snelheid te verbeteren.’

Niek Kimmann
Yn Nederlân sjocht elkenien nei de geweldige prestaasjes fan
olympysk kampioen Niek Kimmann. Mar Steven hat ek noch
oare foarbylden: de Amerikaan Connor Fields en de Switser
10

Steven sit yn 4 havo op CSG Comenius Mariënburg yn Ljouwert
en de measte klassegenoaten witte wol dat hy oan BMX docht.
‘En mijn vrienden weten ook welke uitslagen ik rij. Voor
wedstrijden krijg ik als het nodig is vrij van school. Dat is fijn!’
Mochtest no nei it lêzen fan dit sportportret ek wolris op in
BMX-fyts ride wolle, dan hat Steven de folgjende tips: ‘Wees
vooral niet bang. Als je gaat nadenken over wat er fout kan
gaan, gaat het fout. En doe vooral wat je zelf denkt dat je kan.
Laat je niet opjutten door anderen!’

Tekst: Bianca Beemer, byld: Martin de Jong

En dan is it tiid foar in
wedstriid. ‘Als je bij een
wedstrijd aankomt, heb je aller
eerst een training, zodat je de baan
kunt verkennen. Er is trouwens ook
een YouTube-kanaal van NK BMX
waarop je thuis kan bekijken hoe
een baan loopt en van tevoren al kunt
bedenken waar het snel is. Een wedstrijd
bestaat uit drie manches waarin je je kunt
kwalificeren voor een van de finales. Vanaf de
start moet je direct volle bak rijden en alleen als je na een
ronde bij de top 4 zit ga je door.’

Yn 2018, 2019 en 2020 waard Steven Nederlânsk kampioen yn
syn leeftiidsklasse. Spitich genôch hat hy dit jier net dielnimme
kinnen oan it NK fanwege syn blessuere. ‘Het herstel van mijn
sleutelbeenbreuk duurt 5 tot 6 weken.’ It is trouwens de earste
kear dat Steven wat brutsen hat. ‘Volgend jaar wil ik natuurlijk
weer Nederlands kampioen worden,’ klinkt it fêstbesletten. Wat
is it ultime doel fan Steven? ‘Voor nu is dat denk ik een finale op
een EK. Dat zou wel echt heel cool zijn!’ Mar wa wit komt hy noch
fierder. De baan yn Noardburgum krijt sa as sein in upgrade. De
startheuvel wurdt ferhege oant 5,5 meter wêrtroch’t der neist
regionale ek lanlike wedstriden organisearre wurde kinne.
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KJ Apa is heit
KJ Apa is heit wurden. De 24-jierrige Riverdale-stjer
hat in poppe krigen mei model Clara Berry (27). It is it
earste berntsje foar it stel. It jonkje hjit fan Sasha Vai
Keneti Apa. ‘Hy is perfekt,’ skriuwt Clara op Instagram.
Wat in gelok foar it stel!

Teen Wolf film
Goed nijs foar fans fan Teen Wolf. Der komt in Teen
Wolf-film! De populêre searje oer wjerwolven einige yn
2017, ta grutte spyt fan de trouwe sjoggers. Dy kinne no
harren hert ophelje, want de film giet fierder wêr’t de
searje ophold. Haadrolspiler Tyler Posey komt werom
yn de rol fan Scott McCall. Oft de oare fêste spilers ek
weromkomme, is noch net bekend. De film moat yn
2022 útkomme.

Trije poppen
foar Little Mix

linkke siden

Alle fans sieten te wachtsjen op poppenijs fan girlgroup
Little Mix. Perrie Edwards kundige as earste de berte
fan in soantsje, Axel, oan. Fans wiene lykwols yn rep
en roer doe’t Leigh-Anne op Instagram skreau dat se in
twilling krigen hie! Sy bliuwt wat geheimsinniger oer
har poppen. Oft it jonkjes of famkes binne en hoe’t se
hjitte hat se noch net sein. Mini Mix is yn elk gefal in
feit!
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Snelle on tour!
Snelle giet op tour! De rapper/sjonger kundige syn
teätertour Ff Tussen Ons oan op Instagram: ‘He, jij
daar. Ff tussen ons hoor. We gaan het theater in en ik
ben bang dat we er iets tofs van gaan maken.’ Snelle
stiet op 19 novimber yn De Harmonie yn Ljouwert. Al
hiel gau dus! Bisto der ek by?

Wolkom werom Lorde
Royals, Tennis Court, Green Light. It binne de
populêrste nûmers fan Lorde. De fans moasten it de
ôfrûne jierren sûnder nije muzyk dwaan, want de
sjongeres brocht al fjouwer jier neat út. Mar yntusken
hat Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, dat is de echte
namme fan de Nij-Seelânske, in nij album: Solar Power.
It album waard goed ûntfongen en krige positive
reaksjes. De fans kinne wer eefkes foarút!

Fersein
Wa’t stikem in eachje hie op popstjer Luke Hemmings
fynt dit miskien wat minder nijs. De 5SOS-sjonger is
nammentlik fersein. En wol mei Sierra Deaton. De
frontman frege ‘syn bêste freondin’ earder dit jier oft
se mei him trouwe woe en se sei ja! ‘Ik kin my gjin
libben sûnder dy foarstelle,’ skriuwt de Australiër
online.

Tekst: Gjaldau Sijtsma
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Ewa niffo?!

taal fan myn hert

Praatsto in knap wurdsje strjittaal?
‘Wat hasto in skere brakka
bradda!’ ‘Ja, ik bin echt tantoe
broko.’ Brûksto ek wurden
as faka, tjappen, dampoe en
loesoe? Se binne miskien foar
dy al hiel gewoan, mar jim
heit en mem sille der wol neat
fan snappe. Tranga! Want
dat is presys de bedoeling fan
jongerentaal. Bisto benijd
wêr’t al dy wurden weikomme?
Efkes trochlêze drerrie!

Niffo, fatoe of planga; do hearst dizze wurden fêst alle dagen
wol in pear kear foarbykommen. Mar witsto wol dat in protte
fan de wurden dy’tsto brûkst út oare lannen komme? Drerrie
(freon) bygelyks is Berbers, in taal dy’t ûnder oaren yn Marokko
brûkt wurdt. En faka (alles goed?) komt út it Surinaamsk.
Sûnder datst it witst, praatsto dus hiel wat ferskillende talen
op in dei. Mar hoe komme dy wurden út Suriname en Marokko
nei Fryslân?

Rap nije wurden leare
Vivien Waszink is taalkundige en wurket by it Instituut voor de
Nederlandse Taal. Vivien is gek op hiphoptaal en kin antwurd
jaan op de fraach hjirboppe. ‘Heel veel woorden die jongeren nu
gebruiken, komen uit het Sranantongo, een taal die in Suriname
wordt gesproken. Onder andere via de muziek komen ze naar
Nederland. Rappers als Lil’ Kleine, Ronnie Flex, Frenna, Boef
en Mula B gebruiken deze woorden in hun nummers, waardoor

veel jongeren ze horen. Wanneer een steeds grotere groep op
jouw school of in jouw klas deze woorden vaak gebruikt, neem
je ze automatisch over.’

Gamers en influencers
Njonken rappers binne ek bekende YouTubers en TikTokkers
belangryk as it giet om it brûken fan nije wurden. ‘Veel
influencers gebruiken stopwoorden, die je al snel overneemt,’
fertelt Vivien. Njonken it Sranangtongo komst ek in hiel soad
Ingelske wurden tsjin yn jongerentaal. ‘Dat komt door het
gamen,’ wit Vivien. ‘Woorden als n00b en nerf zijn inmiddels
heel gewoon.’

Net foar pakes en beppes
Foar jongeren hiel gewoan ja, mar net foar dyn heit en mem of
pake en beppe. ‘Dat is precies de bedoeling van jongerentaal,’
leit Vivien út. ‘Doordat je met je vrienden een eigen taal

spreekt, voel je je verbonden met de groep. Je luistert naar
dezelfde muziek, draagt dezelfde kleding, speelt dezelfde
games en spreekt dezelfde taal. En het leuke is dat jongerentaal
continu verandert. Want als je moeder woorden als ‘skeer’ gaat
gebruiken, is het hoog tijd voor iets nieuws!’

Famyljetaal
Moatst der dochs net oan tinke dat jim heit ‘Faka broer?’ tsjin
dy seit. En as dyn mem ‘Ewa niffo’ ropt soest dy deaskamje.
En dochs prate jim as famylje fêst ek in bysûndere, eigen taal:
famyljetaal. ‘Een familie is ook een kleine groep waar je je thuis
voelt door de taal,’ fertelt Vivien. ‘Veel gezinnen hebben woorden
die alleen zij gebruiken. Vaak zijn dat woorden die je gebruikte
toen je kind was en die nu helemaal bij jullie familietaal horen.’

Hoe de badkees?
Lieuwe, Hielke Marten en Jetse prate thús in hiel eigen
famyljetaal. Dêr sitte de meast nuvere wurden tusken. Sa is in
skroevedraaier in dadejoeie en in opblaasbân in oepiewoepie.
Even skoeke is efkes sjen en sjimpies binne chips. De jonges
betinke der alle dagen wol wer nije wurden by. Sa betochten se
dat in laptop eins in skoatbakje is en doe’t se net langer *WTF*
sizze mochten, waard dat ‘hoe de badkees?’ Leuk hé? Hasto ek
sokke wurden yn dyn famylje?

Efkes wat strjittaal op in rychje
skeer
brakka
tantoe
broko
faka
tjappen
dampoe
ewa
loesoe
tranga
planga
drerrie
niffo
fatoe

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

blut of earmoedich
broek
in protte
blut
hoe giet it
ite
skeet
hoe is it/wat is der
fuort
tof
sinnebril
freon
neef of goeie freon
grapke
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Tekst: Nynke van der Zee
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Benthe wennet oer de kop
En fynt dat hiel normaal
binnenhûsarsjitekt wurde en ha wol fiif ferskillende sketsen
fan myn keamer makke. Dêrom koe ik ek net wachtsje oant wy
ferhuzen. No ha ik it einlings (eindelijk) ynrjochtsje kinnen. Yn
de keet dêr’t wy earst wennen koe dat net, want dêr hie ik in
superlyts keammerke en wie der gjin romte om te skowen mei it
bêd of sa. Dat kin no wol. Ik sjoch faak nei tv-programma’s lykas
Kopen zonder kijken of vtwonen. Ik fyn it gewoan leuk om yn te
rjochtsjen.’

Wat fine dyn freonen fan dit hûs?
‘Yn it begjin fine se it allegearre hiel ynteressant en bysûnder.
Mar as se hjir dan in kear west hawwe, fine se 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 as
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 om nei se te wiuwen.’

Benthe van Dijk (12)
wennet yn in wol hiel

Dat it fan bûten oars as oars is, is
wol dúdlik. Jildt dat ek foar binnen?

bysûnder hûs. It stiet

‘Nee, net hiel bot. Alle meubels steane gewoan rjochtop, haha!
Wol ha wy skeve muorren om’t dêr oan ‘e bûtenkant it dak sit.
Dat is wolris lestich, want dêr kinst gjin kast tsjinoan sette. Myn
heit en mem hawwe de ûnderkant fan it bêd skeef ôfseage sadat
dy wol tsjin de muorre oan stean kin. Fierder steane der wat
peallen yn ‘e hûs foar ekstra stevichheid. En wy hawwe in protte
trijehoekige ruten.
Wy wenje hjir trouwens mei noch in húshâlding, fan de betinker
fan it hûs. En der komt letter noch in gesin by. Wy hawwe
allegearre ús eigen appartemint yn de pleats. Sa no en dan
organisearje wy in Lânskipsdei, dan romje wy op, dogge putsjes
en ite mei-elkoar. Dat is altyd hiel gesellich, al hie it fansels noch
leuker west as hjir noch mear bern fan myn leeftiid wennen. ’

ûnderstboppe! Fan bûten
dan. Fan binnen steane
alle meubels gewoan
rjochtop. In pear moanne
lyn ferhuze Benthe mei
har heit, mem en hûn Idse
nei dizze bysûndere pleats
tusken Hylpen en Warkum.
En se fynt it hearlik!

Wêrom stiet jim hûs op ‘e kop?
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hjit Lânskip, oftewol skip op it lân.
Dat is betocht omdat hjir earder de
Sudersee (Zuiderzee) wie.’

Fûnst it leuk om hjir hinne te ferhúzjen?
‘Earst net. Oant groep 6 ha ik yn Balk wenne en dat fûn ik
hiel leuk. Ik hie in protte freondinnen en woe dêr net wei.
Yn groep 6 binne wy nei Warkum ferhuze. Doe’t it hûs
boud waard ha wy yn in keet op it hiem wenne. 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 freondinnen út Balk 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

Tekst en byld: Marrit de Schiffart

‘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 fansels hiel bot op. De makker wol sa de oandacht fêstigje
op Fryske pleatsen, omdat dy hieltyd mear ferdwine. It hûs
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Glitter & glamour
letten allinnich foar
Wa’t tinkt dat glitter en pai
d mis. Fan ’t hjerst
de feestdagen binne, hat it goe
Jurk, broek, topke,
binne se ek hielendal hip.
op sitte! Want sis no
trui... se meie oeral yn en
mint om te shinen?
sels, is it oait it ferkearde mo

Waarmte

sa2021
sa2011
Selfie ljo cht

Hy rûgele op in sneintemoarn,
hiel gewoan
myn libben yn.

Ma kkesto graach selfie
s,
mar kinne dy noch wo
l
krekt wat ekstra’s brû
ke?
Dan is in selfieljocht wa
t
foar dy. Dêrmei wurde dyn
kykjes krekt wat frisser
en
helderder. Op ’e telefo
an
fêstklikke en sjitte mar!

In feale jas, it hier omheech,
gjin tas, de bûse leech.
Syn eagen ûnwennich.
‘Soa,’ sei ik, ‘wêr giet dat hinne?’
Mar hy wachte, allinne,
op wat waarmte.

Opnij notearje
Op skoalle moatst fan
sels in soad not ysjes
meitsje. It papier fljo
cht der trochhinne. In
not ysjeboekje datst opn
ij brû ke kinst, is dan
ideaal. Ast dyn not ysjes
net mear ned ich hast,
kinst se gewoan útw isk
je. Hoechst oan ‘e ein fan
it skoaljier ek net in
lad ing papier fuort te
smiten. Ideaal en har tst
ikke duorsum!

Doe ha ’k him myn mûtse jûn
en him myn sjaal om bûn.
Dy ferhipte kjeld.

Magnetyske boekelizzers
Foar elke les hast wol wer in oar boek nedich en
dan is it net gek ast somtiden it spoar bjuster
bist. Mei dizze magnet yske boekelizzers sjochst
fuortendaliks wêr’tst de foarige kear bleaun bist
en hoechst net lang te sykjen. Se binne der ek
noch yn moaie kleurkes en printsjes. Super
handich!

No ha wy it beide kâld
want sa giet it yn de wrâld.
Kjeld is oeral.
Mar moarn wurdt it in waarme dei.
Wy diele waarmte út, dochst mei?
Oars duorret it sa lang.

Yllustraasje: Lemon ‘n Salt
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Tekst: Gjaldau Sijtsma
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f-terside
De GVR op Netflix?
Matilda, Sjakie en de Chocoladefabriek en de GVR. Wa ken de ferhalen fan Roald Dahl net? Koartlyn kocht Netflix alle
rjochten fan de boeken fan dy berneboekeskriuwer. It bedriuw wol oan ‘e slach mei animearre en liveactionfilms
en -searjes. Ek binne der plannen foar games en teäterstikken. De oername is ien fan de grutste oankeapen yn de
skiednis fan Netflix. Hoefolle der presys betelle is, is net bekend makke. Sjochsto it sitten, in searje oer de GVR?
Witst trouwens dat dat boek der ek yn it Frysk is? Dat giet sa: ‘Al dy oare reuzen haffelt alle jûnen minskbrokkels,
mar ik net! Ik ist de iennichste leave en goeierige reus yn Reuzelân! Ik ist de GRUTTE FREONLIKE REUS! Ik ist
de GFR.’

Foarearst gjin Instagram foar bern
Der komt foarearst gjin Instagram-ferzje foar bern ûnder de 13 jier. Facebook, de eigener fan Instagram,
makke earder dit jier bekend dat se dêrmei dwaande wiene, mar se krigen in protte krityk op dat plan. Kritisy
fine dat in berneferzje net goed is foar de geastlike sûnens fan bern. Facebook wol no earst advisearre wurde
troch âlden, eksperts en wetjouwers. Pas dêrnei wolle se wer fierder mei de ideeën. Omdat bern al gebrûk
meitsje fan ynternet wolle se wol in geskikte ferzje fan Instagram oanbiede. Dy soe bedoeld wêze foar bern
tusken de tsien en trettjin jier.

Canal Cleaner makket grêften Ljouwert skjin
Witst dat it measte plestik yn wetters lykas kanalen en grêften driuwt? Tiid om dêr wat oan te dwaan, tochten se
yn Ljouwert. Dêrom leit der no in frjemd gefaarte yn de Hoekstergrêft. It is de Canal Cleaner. Dat apparaat hellet
plestik ôffal út it wetter. Dêrmei hat de Fryske haadstêd de primeur. Fleskes, blikjes… alles wurdt sammele en
út it wetter helle troch de skjinmakmasine. It ding wurket op sinne-enerzjy en skynt net skealik te wêzen foar
bisten. De Canal Cleaner wurdt acht wiken test. Dêrnei wurdt sjoen hoefolle ôffal hy fongen hat en oft it projekt
in ferfolch krijt.

Trije oeren game yn ’e wike is genôch
De Sineeske oerheid fynt dat bern tefolle game. Dêrom hawwe se nije regels betocht. Dy moatte gameferslavingen
foarkomme. Neffens dy regels meie bern ûnder de achttjin allinne op freed, sneon en snein in oere online game.
Sa’n 3 oeren yn ’e wike dus. En dan ek noch allinne tusken 20.00 en 21.00 oere. Bûten dy tiden meie gameoanbieders gjin games beskikber stelle. Smokkelje is lestich, want de game-oanbieders wurde kontrolearre.
Offline games meie wol mear spile wurde.

Jesper en Rik (Glowmovies) superpopulêr
Tekst: Marrit de Schiffart

Jesper en Rik fan it kanaal Glowmovies binne hartstikke populêr. It kanaal fan de buorjonges út Limburch
is yn in jier tiid fan 220.000 nei 670.000 abonnees gien. Fansels net samar: de jonges meitsje de gekste
bouwurken en betinke de fetste útdagingen. Sa bouden se alris in achtbaan en in wetterpark yn de tún.
Harren lêste stunt wie in kompleet fakânsjepark. Ek dat bouden se yn ’e tún. Sûnt in skoftke ha se in
twadde kanaal: Glowmovies reageert. Dêryn reagearje se op bizarre nijsfeitsjes, ekstreme achtbanen,
gekke bouwurken en mear.

