LESBRIEF

Super!
Anny De Jong – Tekst | Willemke Brouwer – Yllustraasjes | Audiofrysk, 2019 |
ISBN 978 94 6038 142 3 | Diel út de sweltsjerige (foar begjinnende lêzers) |
hurd kaft, 23 siden | Leeftyd: 7+ | AVI-Frysk M5

YNHÂLD

OER IT BOEK

Oer it boek 1
Gearfetting 2
De Sweltsjerige 2
(Foar)lêze 3

Super! is in boek foar begjinnende lêzers yn de Fryske taal
(groep 5, AVI-Frysk M5). Haadpersoan is Hidde, in jonge fan
in jier of acht dy’t tegearre mei syn pake besiket syn hûn
en kat sa te trenen, dat dy meidwaan kinne oan it berneiepenloft spul (yn it boek wurdt dat it toanielstik neamd)
yn it doarp.
Super! is opboud út acht koarte haadstikken. De sinnen,
mei maklike wurden (al stiet der soms in dreger wurd tusken
as boarre, reed, waachwiid of wynderet), begjinne hieltyd op
in nije rigel. De blêdspegel is oersichtlik. Alle siden ha op syn
minst ien kleurrike yllustraasje. De gesichtsútdrukkings fan
de haadpersoanen binne goed troffen, en fertelle de lêzer
faak krekt wat it personaazje tinkt of fielt.
It ticht-by-hûs-ferhaal is sympatyk en freonlik, en tige
brûkber om Frysk lêzen mei te learen en te ferbetterjen.
Ynspiraasje foar it ûnderwerp hat de skriuwer grif krigen
troch it bekende berne-iepenloft spul fan Easterwierrum,
dat al tritich jier bestiet. Foar mear ynformaasje
www.berneiepenloftspul.nl/
Willemke Brouwer makke de kleurige yllustraasjes foar it
boek. Har sketsen, dy’t se mei de hân op papier makket,
fiert se yn yn har tekentablet, om se fierder digitaal om te
wurkjen ta linetekeningen en yn te kleurjen.
Yn it tekenprogramma dat se brûkt sitte in hiele protte
digitale potleaden, pennen, brushes en noch mear snufkes,
en kin se elke kleur kieze dy’t se wol. Se kin ek yn ‘lagen’
wurkje, dus ferskillende plaatsjes digitaal oerinoar hinne
plakke. Dat is hiel handich as se letter noch wat feroarje wol.
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GEARFETTING
As Hidde thúskomt út skoalle, wachtsje syn boarre (= kater)
Top en hûntsje Twirre him al op by de reed. Top mei yn it
fytskrat, Twirre draaft it lêste eintsje neist de fyts mei. Thús
freget mem Hidde oft er de boarmasine efkes nei pake
bringe wol, dy’t ek yn it doarp wennet.
Pake blykt yn it hok trije platte huzen te meitsjen, it dekôr
foar in berne-iepenloft spul. It toanielstik giet oer hûnen
en katten, fertelt er Hidde. Bern ferklaaie harren as dy
bisten, mar der sille ek in echte hûn en kat oan meidwaan.
Bistetrener Saskia út Amsterdam sil dy leverje.
Hidde freget him ôf oft syn Top en Twirre net meidwaan
kinne, en hy oefenet in setsje mei syn bisten.
De oare deis fertelt pake oan Hidde dat der in probleem is.
Saskia kin net út Amsterdam komme mei har bisten, om’t
dat fierstente djoer is. Mar se tinkt dat Top en Twirre wol
meispylje kinne, en wol graach sjen hoe’t se it derôf bringe.
Hidde en pake litte de bisten troch it dekôr rinne, en mem
filmet it mei har mobyl. Saskia is entûsjast oer it filmke, en
jout noch wat oanwizings. As Hidde goed mei syn bisten
oefenet, kinne sy de stjer fan it toanielstik wurde!
Dagenlang oefenje Hidde en pake. Se lûke in fiskspoar
dêr’t Top delrinne moat, en lokje Twirre mei in doek mei
kattelucht deroan. Mei in repetysje dogge de bisten alles
krekt goed.
Mar dan kriget Hidde in ûngelok. In auto rydt him oan as
er troch it doarp fytst. Top rekket ferwûne. De bistedokter
sjocht dat Top de heup út de kom hat. De boarre kriget
in ferbân en moat rêst hâlde. Mar hoe moat it dan mei de
foarstelling?
Krekt foar de generale kin Top dochs wer meidwaan. Mar
it optreden fan de bisten rint hielendal yn it hûndert as
Twirre in stienmurd rûkt en dêr efteroan jaget. As dat mar
goed giet mei de premjêre...
De hiele seal sit fol. Hidde hat pinebúk fan ’e senuwen. Sille
syn bisten it jûn wol goed dwaan?
Mar alles rint prachtich! Yn ien wurd: super!

DE SWELTSJERIGE
De Sweltsjerige, in rige boeken op AVI-Frysk-nivo foar
begjinnende lêzers, is in inisjatyf fan útjouwerij Audiofrysk
yn ’e mande mei Sintrum Meartaligens Cedin.
Yn 2017 ferskynden seis dielen fan ferskillende Fryske
skriuwers en yllustratoaren, yn 2019 kamen nochris sân
dielen út.
De technysk lêsnivo’s, tusken E3 en M5, steane dúdlik
oanjûn yn en efterop de boeken.
Foar mear ynformaasje: www.bit.ly/39h1AbQ
Resinsje oer de boeken: www.bit.ly/3sUaJic
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(FOAR)LÊZE
Bern dy’t yn groep 5 sitte sille dit boek sels lêze kinne, mar
flotte lêzers yn legere groepen of bern dy’t muoite ha mei
lêzen yn hegere groepen likegoed. In AVI-yndikaasje is
net mear as in rjochtline. In goed útgongspunt: lit in bern
foaral it boek lêze wat er graach lêze wol, likefolle wat it
nivo is. Lêsplezier stiet foarop.
Foarlêze kin al fan in jier of 4 ôf.
Bern dy’t noch net wend binne om Fryske boeken te
lêzen, sille earst grif wat oanrinprobleemkes ha, om’t yn
it Frysk aksinten (ú, û, â, ê) twalûden (ea as yn feart, oa
as yn skoalle en boartsje, uo as yn buorman, ii as yn tiid),
trijlûden (oai as yn moai en noait) en bylûdkombinaasjes

(tsj as yn tsjerke en frj as yn frjemd), foarkomme, dy’t it
Hollânsk net ken.
Mei wat oefening sil dat lykwols gau better gean. De
oersichtlike blêdspegel, alle moaie yllustraasjes en it
meinimmende ferhaal meitsje it boek tige oantreklik. Soms
kin lûdop (foar)lêze, helpe.
Om Frysk lêzen metoadysk oan te learen, kin ferwiisd
wurde nei de Lêsline fan lesmetoade Spoar 8, wêryn’t
Keimpe de Krokodil de bern helpt om lêzen te learen. Foar
mear ynformaasje: www.spoar8.frl/metoade/lesline/

OAN DE SLACH MEI IT BOEK

It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
= groep,
= twatallen,
= yndividueel, 10 = tiid dy’t noadich is
De piktogrammen betsjutte:
foar de opdracht.
min

PRATE – rûntepetear
30
min

Bepraat mei de learlingen, dy’t yn in rûnte sitte, de folgjende sinnen.
‘Do moatst nei pake. Hy hat ferlet fan de boar. Syn eigen is stikken.’ (s. 5)
Hidde moat in putsje (= klusje) dwaan.
• Fynt Hidde it ferfelend om in putsje dwaan te moatten?
• Moatsto wolris in putsje dwaan?
• Hokker dingen freegje dyn âlders oan dy om te dwaan, en hoe fynst dat?
• Ha jim op skoalle ek taken? Hokker? Hoe is dat?
• Binne der ek putsjes dy’tst noch net dwaan meist? Wêrom?
‘De bern spylje in stik oer katten en hûnen. Se krije prachtige klean oan.’ (s. 9)
• Soesto dit toanielstik wol sjen wolle?
• Hasto wolris meispile yn in toanielstik of musical? Wat wie dyn rol?
• Soest wolris meispylje wolle yn in toanielstik? Wêrom wol/net?
• Witst watfoar minsken der meiwurkje oan in toanielstik efter de skermen? Dus de
minsken dy’t gjin spiler binne? Wat dogge se?
(byg. regisseur, skriuwer fan it stik, komponist fan muzyk, produsint,
kostúmûntwerper, kostúmmakker, dekôrbouwer, sûffleur, grimeur)
‘Saskia wol sjen hoe’t Top en Twirre it dogge. Sy tinkt dat se it wol kinne.’ (s. 15)
Hidde leart syn kat en hûn mei lekkere hapkes en in geurspoar hoe’t se meidwaan
kinne yn it toanielstik.
• Kinne dyn húsdieren ek bysûndere dingen? Hoe hast har dat leard?
• Hast wolris wylde bisten sjoen dy’t keunstkes diene, lykas oaljefanten, bearen of
tigers? Hoe soene dy dat leard ha?
• Wat fynst fan bisten dy’t keunstkes dogge?
• Tinkst dat de bisten it sels ek leuk fine om keunstkes te dwaan?
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‘Dit liket net bêst. Jonkje, do trillest hielendal.’ (s. 23)
Hidde wurdt oanriden troch in auto.
• Hasto ek wolris (hast) in oanriding hân of in gefaarlike situaasje meimakke yn it
ferkear? Hoe kaam dat?
• Hie Hidde wat dwaan kinnen om de oanriding foar te kommen?
• Wat kinst as fytser dwaan om sa feilich mooglik te wêzen yn it ferkear? Hast tips?
• Is jim doarp/stêd feilich genôch foar fytsers of binne der gefaarlike plakken?
• Asto de ferkearsfeilichheid yn dyn doarp/stêd ferbetterje mochtst,
wat soest dan dwaan?
‘Ik haw pinebúk,’ klaget Hidde.’ (s. 30)
• Wêrom hat Hidde pinebúk?
• Hasto ek wolris pinebúk? Wêrtroch?
• Bisto wolris senuweftich? Wannear?
• Hoe fielst dy ast senuweftich bist?
• Kinst ek leare om better mei senuwen om te gean? Hoe?
• Hoe kinst ien helpe dy’t senuweftich is?

SKRIUWE – wat ik fergetten haw
20
min

‘Hidde sjocht pake dom oan. ‘Ferjitte?’ (s. 7)
Krekt as Hidde ferjit elkenien wolris wat. Dit is in opdracht foar twatallen.
Skriuw op it boerd de twa folgjende sinnen:
Ik haw wolris fergetten om

En doe gong it mis, want

Bern 1 skriuwt de earste sin yn it skriuwskrift/ op lyntsjepapier, en makket de sin ôf.
It papier wurdt trochjûn oan bern 2, dy’t de twadde sin opskriuwt, en it gefolch fan
it ferjitten opskriuwt. It hoecht net wier te wêze, wat de bern opskriuwe. Se meie it
hielendal betinke. Dat wurdt laitsjen!
Foarbylden:
* Ik haw wolris fergetten wêr’t myn skoalle stie.
En doe gong it mis, want ik rûn, en rûn, en kaam út yn Frankryk.
* Ik haw wolris fergetten om in kadootsje foar mem har jierdei te keapje.
En doe gong it mis, want fan heit moast ik dan mar in ferske foar har sjonge. En ik
sjong hiel falsk.

SKRIUWE – wat tinkt/seit de haadpersoan
30
min

Willemke Brouwer hat de gesichten fan de haadpersoanen sa moai tekene, datst maklik
betinke kinst wat se tinke of sizze op de plaatsjes. Op wurkblêd 1 steane fjouwer plaatsjes
út it boek. Diel kopyen út en freegje de bern moaie sinnen te betinken foar yn de tink- en
praatwolkjes. Wat seit Hidde? Wat fertelt pake? Wat tinkt Twirre? Efterôf beprate.
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SKRIUWE – synopsis toanielstik
40
min

‘De bern spylje in stik oer katten en hûnen.’ (s. 9)
Yn Super! wurdt ferteld oer in toanielstik, mar de lêzer komt net te witten wêr’t dat
no krekt oer giet. Alle bern dy’t yn it stik meidogge binne katten en hûnen, mar op it
plaatsje fan s. 20 en 21 sjogge wy ek in ‘menear’ en in ‘mefrou’ sitten.
Yn dizze oefening skriuwe alle bern út de groep mei-inoar, ûnder lieding fan de
learkrêft, in saneamde synopsis foar it toanielstik. Langer as in kantsje hoecht it net te
wurden. Yn in synopsis stiet wat de haadlinen fan it toanielstik binne, wat der bart, wat
de ûntknoping/de ein is, en hoe’t de belangrykste personaazjes hjitte.
(Tip: bring de haadpersoanen yn de problemen, en lit harren dat yn de rin fan it
toanielstik oplosse. Dat bringt spanning mei.)
It begjin fan de synopsis soe wêze kinne:
It wie in waarme nacht. De moanne skynde. Op it dak fan de skoalle sieten tsien katten.
De bern meie om beurten de folgjende sin roppe. De learkrêft stjoert by, en typt it
ferhaal fuort op yn it Word-dokumint, dat de bern groeien sjen kinne op it digiboerd.
Net ferjitten oan de ein in moaie titel te betinken, en de nammen fan de skriuwers
derûnder te setten, fansels.
[N.B. Dit is ek in oefening dy’t de berneboeke-ambassadeur op útnûging mei de bern
dwaan kin].

SKRIUWE – artikels
30
min

‘Mem wynderet mei de krante. Toaniel foar bern. Superkat ferwûne. Optreden ûnwis.’ (s. 27)
‘Twirre naait út. Optreden mislearre!’ (s. 29)
Hidde lêst twa kear in stik yn de krante (It Sweltsje Deiblêd, sjogge wy op side 29), dat
by dizze koppen heart. Mar wat stiet der no krekt yn dy stikken?
Lês de haadstikjes út it boek dêr’t dizze koppen op slane nochris oan de bern foar.
It earste artikel slacht werom op s. 23 - 26, it twadde artikel op s. 28 en 29.
Ferdiel de bern dan yn twa groepen. Fertel harren dat sy de sjoernalisten binne, dy’t de
twa artikels skriuwe. De twatallen yn de earste groep it artikel fan s. 27, de twatallen
yn de twadde groep it artikel fan s. 29.
Wat sette se deryn? Yn in goed artikel steane altyd de antwurden op wa, wat, wêr,
wannear, wêrom en hoe. Skriuw dizze wurden as hâldfêst op it boerd. Wat de bern net
witte (bygelyks de efternamme fan Hidde) meie se sels betinke.
Hokker twatallen wolle har artikel foarlêze? Bepraat.
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TAAL – hûn of kat
30
min

Der binne in soad sprekwurden mei hûn of kat deryn.
Freegje de bern op Wurkblêd 2 by A. hûn of kat yn te foljen en te betinken of te rieden
wat de sprekwurden betsjutte. By B kinne se oare bisten ynfolje. Dy steane al om de
oefening hinne printe om te helpen.
Antwurden:
A.
1. Ik bin sa wurch as in hûn (= Ik bin hiel wurch.)
2. Sy is sa fâlsk as in kat. (= Sy is hiel gemien.)
3. Se libje mei-inoar as hûn en kat. (Se kinne min mei-inoar opsjitte.)
4. Heit fynt de hûn yn de pôt. ( = It iten is op, der is neat mear oer foar heit.)
5. Meitsje dat de kat wiis. (= Ik leau der neat fan watst seist.)
6. Kommandearje de hûn en blaf sels.(= Doch net sa bazich.)
7. Moatst gjin sliepende hûnen wekker meitsje. (= It is better net te praten oer
dingen dy’tst geheim hâlde wolst.)
8. Ik ﬁel my as in kat yn in frjemd pakhús. (= Ik ﬁel my hjir net thús).
9. Der omhinne draaie as in kat om de hjitte brij. (= Wat net dwaan wolle, en út ’e
wei gean.)
10. As de kat fan hûs is, stekt de mûs de sturt omheech. (As der gjin tafersjoch is,
docht elk wat er wol.)
B.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hy stjonkt as in murd (= bunzing)
Myn suske is sa smoarch as in baarch.
Dat bist is sa mak as in ko.
Hy is sa sterk as in hynder.
Sy is sa warber (= ijverig) as in hin.
Pake is sa sûn as in ﬁsk.
Buorman is sa keal as in kikkert.
Sy is sa ûnskuldich as in laam.
Myn broer hat hûnger as in wolf.
Beppe sjocht altyd liuwen en bearen op ’e dyk.

TEKENJE – eftergrûn
30
min

Yn har yllustraasjes lit Willemke Brouwer faak allinnich sjen wat der op de foargrûn
bart, de eftergrûn is wyt yn it boek.
Partsje wurkblêd 3 om, en freegje de bern it moaie, Fryske lânskip te tekenjen, dêr’t
Hidde op syn fyts foardel fytst. Tink oan lân fol blommen en bisten, mar miskien sjocht
Hidde ek hikken of gebouwen?
Willemke Brouwer hat al in bytsje holpen, mei in pear linen.

TEKENJE – hûne- en kattepak
20
min

‘Se krije prachtige klean oan’. (s. 9)
By goede toanielstikken is ek altyd in kostúmûntwerper belutsen, ien dy’t betinkt
hoe’t alle pakken derút sjen moatte.
De bern kinne sels as ûntwerpers oan de slach, mei wurkblêd 4. Freegje harren om in
prachtich hûne- en kattekostúm te ûntwerpen en yn te kleurjen.
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TOANIEL – toaniellêze
20
min

Op wurkblêd 5 stiet in tekst dy’t troch learlingen lûdop foarlêzen wurden kin. Der
binne twa rollen: Hidde en pake. De tekst is in bewurking fan side 8 oant ’e mei 11 út it
boek.
Lês de tekst earst foar, en freegje de bern dan yn groepkes fan twa de toanieltekst ta te
rieden troch earst de rollen te ferdielen, en dan de tekst goed troch te lêzen. Sy hoege
de tekst perfoarst net út de holle te learen, it is de bedoeling dat sy it aanst foarlêze
kinne.
Freegje, neidat de bern har taret ha, in pear groepkes nei foaren om de sêne út te
spyljen. Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.

TOANIEL – bisten neidwaan
30
min

‘De bern spylje in stik oer katten en hûnen. Se krije prachtige klean oan.’ (s. 9)
De bern yn it toanielstik sille har goed ynlibje moatte yn hoe’t hûnen en katten bewege
en har hâlde en drage. Dit is in opdracht foar yn it boarterslokaal of de gymseal.
Freegje de bern rûn te rinnen as in kat. Jou suggestjes as de groep yn beweging is. Wat
docht de kat dy’t ien aardich fynt? Wat docht er as er bang is? Wat docht er as er loai is?
Of him wasket?
Freegje de bern rûn te rinnen as in hûn. Jou wer suggestjes nei in setsje. Wat docht de
hûn as er ien aardich fynt? As er bliid is? As er wurch is?
Der binne noch tal fan oare bisten ynteressant om nei te dwaan. Tink ris oan in bear,
aap, ein, kikkert, flinter, kangeroe, knyn, pinguin, krokodil, pau, slak.
(Utwreiding: meitsje laminearre kaartsjes mei bisten derop. Elk bern mei in kaartsje
lûke en it bist neidwaan. Kin de groep riede om hokker bist it giet?)
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WURKBLÊD 1 – SUPER!
WAT TINKT/SEIT DE HAADPERSOAN?
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WURKBLÊD 1 – SUPER!
WAT TINKT/SEIT DE HAADPERSOAN?

LESBRIEF Super!, Anny De Jong en Willemke Brouwer – troch Lida Dykstra

9

LESBRIEF Super!, Anny De Jong en Willemke Brouwer – troch Lida Dykstra

9

WURKBLÊD 2 – SUPER!
HÛN OF KAT

A. Folje yn: hûn of kat, en set op de rigel dêrûnder wat it sprekwurd betsjut.
1. Ik bin sa wurch as in
Dat betsjut:
2. Sy is sa fâlsk as in
Dat betsjut:
3. Se libje mei-inoar as

en

4. Heit fynt de

yn de pôt.

5. Meitsje dat de

wiis.

6. Kommandearje de

en blaf sels.

7. Moatst gjin sliepende

wekker meitsje.

8. Ik fiel my as in

yn in frjemd pakhús.

9. Der omhinne draaie as in

om de hjitte brij.

10. As de

fan hûs is, stekt de mûs de sturt omheech.

B. Sykje by elk sprekwurd it goede bist. Se steane hjirûnder, mar net yn de goede folchoarder.
kikkert

murd

ﬁsk

hin

wolf

laam

hynder

baarch

liuwen en bearen

1. Hy stjonkt as in
2. Myn suske is sa smoarch as in
3. Dat bist is sa mak as in
4. Hy is sa sterk as in
5. Sy is sa warber (= ijverig) as in
6. Pake is sa sûn as in
7. Buorman is sa keal as in
8. Sy is sa ûnskuldich as in
9. Myn broer hat hûnger as in
10. Beppe sjocht altyd

ko

op ’e dyk.
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WURKBLÊD 5 – SUPER!
TOANIELLÊZE

Hidde

Pake

Wat stelt dit foar?

Dit wurdt in dekôr.

Dat moat pake even útlizze. Of mei ik riede?

Ried mar.

It is de achterkant fan in toanielstik.

Tûk, hear. Hast hielendal gelyk. Dit wurdt foar in toanielstik bûten. It is foar bern én troch
bern. De bern spylje in stik oer katten en hûnen. Se krije prachtige klean oan. Oan it begjin
sille in echt hûn en kat meispylje. Dan komme der mear minsken, tinke se. It stiet op dit
briefke. (jout in papierke oer)

(docht oft er lêst) De kat rint by it dak op. De hûn komt de strjitte yn. Hy blaft in kear. Dan rint er werom.
Moatte se dat krekt sa dwaan? Net te leauwen. Wa betinkt soks. Mar pake, de kat moat net rinne. Hy
moat springe!

Ja, en bêst grutte sprongen.

O mar dêr hat pake in trepke foar timmere. Knap hear. Sa kin de kat op de side fan it dak komme.
Hokker kat en hûn moatte dit dwaan?

Se hawwe in frou, Saskia út Amsterdam, frege. Sy hat hûnen en katten dy’t dat kinne.
Dy dogge ek mei yn films en sa.

Soene Twirre en Top it ek kinne, pake?

Besykje it mar.

Kom Top. Hjir lis ik in brokje del. Lekker opite. Jááá, pake, hy docht it!
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ANNY DE JONG

Anny de Jong

ANNY DE JONG (*1946, Tsjerkwert) studearre oan de
kristlike kweekskoalle yn Snits ta ûnderwizeres en helle
de akte MU-Frysk. Neidat se slagge wie, wurke se fiif jier as
learkrêft yn Gaasterlân, dêrnei krige se in beneaming yn
Bûtenpost, dêr’t se oan har pensjoen ta bleau. Se wennet
mei har hûn en in tal siameeske katten yn Kollum. Behalve
dichtbondels en koarte ferhalen foar folwoeksenen yn
ferskate sammelbondels, hat de skriuwer goed tweintich
titels fan berne- en jeugdboeken op har namme te stean.
De Jong har berneboeken lêze flot. Har styl is bûnich en
humoristysk. Se hat trije kear de berneboekesjuerypriis
wûn: yn 1999 foar De hûn mei de dûbele namme, yn 2001
foar @pesturt en yn 2004 foar Spikergek.

hawwe har natuerlike eigenskippen sa as it rûken fan
spoaren traind. Dit dogge minsken dy’t mei speurhûnen
wurkje ek. Tink mar oan drugshûnen op Skiphol. Dy hûnen
kinne rûke oft in persoan drugs by him hat. Ik speur ek as
hobby mei myn hûn. In persoan rint in spoar en ferskûlet
har/him. De spoaren binne soms wol 800/900 meter lang.
Oan it begjin fan it spoar leit in lape mei de rook fan de
spoarrinner. De hûn moat oan de lape rûke en sa it spoar
folgje. De spoarrinner en de begelieder dy’t mei ús meirint
hawwe in mobilofoan en op in app kin de begelieder
it spoar fan de spoarrinner sjen. Soms nimt de hûn it
ferkearde paad. Dan geane wy in eintsje werom en mei de
hûn noch in kear sykje om it spoar te finen.

Oare berneboeken fan Anny de Jong (seleksje):
1990: Mentha Minnema en it hûnemystearje, Afûk
1992: Mentha Minnema en it hynstemystearje, Afûk
1996: Swervel, Afûk
1998: Mentha Minnema en it kattemystearje, Afûk
1999: @pesturt (Aksjeboek foar bern fan it Fryske Boek)
2002: Spikergek, Afûk
2003: De tsien fan Nynke fan Hichtum, Bornmeer
2009: Yslik aktyf (Traveliers rige), Afûk
2010: In ﬂitsend hûntsje (Traveliers rige), Afûk
2012: Spoaren! (Traveliers rige), Afûk
2017: Boem is ho!, Audiofrysk
2019: Super!, Audiofrysk

3. Ha jo sels wolris meispile yn in toanielstik? Hoe
gong dat?
Ja, ik ha in kear in hiel lyts roltsje hân as tsjinstfamke, mar
dat wie gjin súkses. Fierder ha ik meispile yn de musikal
Ester en yn Mozes. Fanwegen Koroana binne wy mei de
lêste net oan de opfiering takommen.

SEIS FRAGEN FOAR ANNY DE JONG

5. Hokker boek soene jo noch graach ris skriuwe wolle?
In boek mei nije en besteande koarte ferhalen foar
folwoeksenen.

1. Wêrom skriuwe jo sa faak oer bisten?
Thús hawwe wy altiten bisten hân. Earst katten, mar
der kaam al gau in hûn by. Doe’t ik yn Bûtenpost kaam
te wenjen, ha ik fuort twa Siamezen oanskaft. Doe’t ik in
grutter hûs krige is der in hûn, in Berner Sennen kommen.
Ik kin gewoan net sûnder bisten. Yn myn boeken ek net.
2. Ha jo jo eigen hûnen of katten ek wolris keunstkes
leard?
Nee, ik bin der poer op tsjin om bisten keunstkes te learen.
Top en Twirre dogge ek gjin keunstkes, mar pake en Hidde

4. It liket wol oft der yn berneboeken altyd folle mear
gesellige paken foarkomme as gesellige beppen.
Wêrom is dat, tinke jo?
No’t ik deroer neitink, komme der yndied allinne mar pakes
yn myn boeken foar en stoere memmen. Wêrom? Ik soe it
net witte. Soe ik der mei nei dokter moatte?

6. Wat fine jo sels it aldermoaiste Fryske berneboek dat
bestiet, en wêrom soene jo ús oanriede om dat te lêzen?
Beppe hat in aaipet fan Mindert Wijnstra is my fan de lêste
tiid bybleaun. It giet oer in jonkje dat graach in iPad hawwe
wol en in beppe dy’t kanker hat en in aaipet draacht omdat
se har hier kwytrekke is. De leafde tusken har beiden mar
ek de humor sil alle bern oansprekke.
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WILLEMKE BROUWER

Willemke Brouwer

WILLEMKE BROUWER (* 1982) studearre yn 2005 ôf oan de
Pabo CHN yn Ljouwert, en joech dêrnei tsien jier lang les
oan groep 1 en 2 oan CBS De Vuurvlinder yn Snits. Wa’t har
lykwols doe’t se lyts wie frege wat se letter wurde woe,
krige steefêst te hearren: tekeneres.
Dêrom besleat se yn 2018 it ûnderwiis farwol te sizzen
om har ta te lizzen op yllustrearjen en it meitsjen fan
muorreskilderingen. Op it folgjen fan inkele kursussen nei
is Brouwer autodidakt.
Yn har wurk fynt se grappige, lytse details belangryk, lykas
moaie gesichtsútdrukkings fan haadpersoanen.
Se wurket benammen digitaal. Behalve yllustraasjes
foar berneboeken en tydskriften, muorreskilderingen en
posters, makket se ek frij wurk.
Brouwer wennet op ’e Jouwer mei har man en twa bern.
Foar mear ynformaasje: www.willemkebrouwer.nl.
Brouwer is ek te finen op Instagram en Facebook as
@willemkebrouwerillustraties.
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