
 
 

Persbericht 
 

‘Tsjilp!’  
boek en expositie foar grutte en lytse protters 

 
OUDEMIRDUM – Wie houdt er niet van vogels? Dichter Eppie Dam en 
illustrator Lienke Boot, samen woonachtig in Sloten, in ieder geval wel. Uit 
hun creatieve samenwerking ontstond de prachtige Friestalige bundel 
Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters. Voor wie goed leest 
inderdaad een boek voor alle leeftijden.  
 
Op vrijdag 17 februari wordt Tsjilp! gepresenteerd in restaurant Boschlust te 
Oudemirdum. Na overhandiging van het eerste exemplaar aan beeldend 
kunstenaar Gerrit Terpstra, zal kinderkoor Prelude uit Nijemirdum vier van de 
gedichten ten gehore brengen. Ze zijn speciaal voor deze gelegenheid op 
muziek gezet door Hille Faber, ooit bandlid van de groep Jarje. Hij is verbonden 
aan uitgeverij DeRyp te Blauwhuis, die uitgave van de bundel mogelijk maakte. 
Na de presentatie zijn originelen van de illustraties te bekijken in 
Bezoekerscentrum Mar en Klif aan de overkant van de straat.   
 
In de voorjaarsvakantie organiseert Mar en Klif, in samenwerking met Lienke 
Boot, o.a. twee workshops linoleum snijden. Die techniek paste zij toe voor het 
boek, met schitterende resultaten. De activiteit is geschikt voor kinderen van 
acht jaar en ouder. In de workshop gaan ze samen met de illustrator aan de 
slag. Ze maken eerst een ontwerp in potlood van hun lievelingsvogel, een vogel 
uit Tsjilp! of een fantasievogel. Dat ontwerp zetten ze over op het linoleum en 
dan begint het echte werk: het snijden en gutsen. Is alles klaar, dan maken ze 
met de drukpers een aantal afdrukken van hun eigen vogel-lino! 
 
Naast de workshops organiseert Bezoekerscentrum Mar en Klif nog meer leuke 
activiteiten in de voorjaarsvakantie. In het kader van ‘Help pake en beppe de 
vakantie door’ nemen we jullie graag mee ‘Op reis in vogelvlucht’. Zo kun je 
meedoen met het ‘levend ganzenbordspel’ van Staatsbosbeheer, een 
vogelvoerdermobile knutselen, of nesten bouwen in bos Elfbergen. Pakes, 
beppes of ouders kunnen gezellig meedoen aan de activiteiten of rondkijken in 
het bezoekerscentrum over het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. 



En…kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben in het kader van de actieweek ‘Help 
pake en beppe de vakantie door’ gratis toegang tot het gebouw op ‘vertoon’ 
van pake of beppe (of andere volwassene)! Het programma van de week is te 
vinden op www.marenklif.nl. Op de website vind je naast de activiteiten ook de 
kosten en de openingstijden. Voor alle activiteiten geldt dat opgave gewenst is. 
Wacht niet te lang want vol=vol. 
 
Noot voor de redactie: Als u een artikel over dit persbericht schrijft, wilt u in dan in ieder geval 
vermelden dat kinderen zich moeten opgeven en dat er aan een aantal van de activiteiten 
kosten zijn verbonden? Dit om teleurstellingen te voorkomen. Meer info Sabine Boode, 
administratie@marenklif.nl, 0514-571777. 
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