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Skriuw in opstel oer ien fan de neikommende ûnderwerpen.
As gjin titel jûn wurdt, is it de bedoeling dat dy sels betocht wurdt.

Langebaanriden no en strak
Klapredens, pakkestrippen, pr’s hyltyd skerper, spesjale iisbehanneling, spesjalisaasje op
ôfstannen, sponsore partikuliere ploechjes nêst offisjele kearnploech: allegear ûntjouwings
dêr’t út bliken docht dat it mei it riden frijwat feroaret.

1 ■■ Skriuw in skôging en jou dêryn oan hoesto tsjin dy ûntwikkelingen oansjochst.

It frijwilligersleger tinnet út.
Bestjoersleden en kader foar (sport-)ferienings is hyltyd minder te finen, ferienings foar
flechtlingen en fersoargingshuzen sitte ferlegen om frijwillige help.

2 ■■ Skriuw in skôging oer boppesteande problematyk.

’Tjoelkerbelied’
Dat is de namme foar de fernijde oanpak fan it (ûnnoadige strjitte-) geweld. Mei hoareka,
taksybedriuwen en wolwêzenswurkers besiket de plysje dat geweld en fierdere oerlêst
oan skellerij, mislediging en ûnbeskamsumheden te bedimjen. Der liket in frij sterk
maatskiplik draachflak foar te wêzen om neat fan soks mear te akseptearjen. Mar sil dat
nivo fan ’zero-tolerance’ neffens dy oait (wer) berikt wurde? 

3 ■■ Skriuw in skôging en behelje dêryn boppesteande aspekten.

’Dy provinsjes ha de wyn yn ’e kop.’ 
(Gurbe, Leeuwarder Courant 17–3–98)
De deistige kommentator rjochtsûnder op ’e foarside doelt dêrmei op de provinsjale
plannen fan Fryslân en Noard-Hollân om mei 150 oant 170 ûnbidige wynturbines oan ’e
Ofslútdyk har doelstelling foar skjinne enerzjy fan 300 megawatt oan wynfermogen te
heljen. Losse turbines – op boerehiemen – binne dan oerstallich en de Waadseekust wurdt
ek frijware fan wynturbineparkjes. Binne de provinsjale plannen de oplossing foar de
alternative enerzjywinning? 

4 ■■ Jou dyn oardiel oer dit ûnderwerp yn in betooch.

Let op: ferkearsdrompels
Snelheidsremjende maatregels lykje it middel tsjin automobilisten dy’t har net oan de
regels hâlde wolle. Under it motto ’feilichheid’ rjochtfeardigje gemeenten drompels yn
trochgeande wegen en blombakken op strjitte. Mei rjocht, of roppe ferkearsremmers
krekt agressyf gedrach op? Helpferlieners lykas de brânwacht en de ambulânse kinne
troch de ferkearsremmers soms net fluch genôch hannelje. Boppedat ha oanwenjenden
soms hiele dagen lêst fan ôfremjende en wer oplûkende auto’s.

5 ■■ Skriuw in skôging oer it ferkearsgedrach fan automobilisten en behelje dêryn, neist
boppesteande aspekten, ek de ferkearssituaasje yn dyn eigen omjouwing.

Elke Nederlanner iet yn 1996 yn trochsneed 44,5 kilo bargefleis, 21,4 kilo oan plomfee en
20,4 kilo ko- en keallefleis. De 44,1 miljoen fleispiken, 14,4 miljoen bargen en goed twa
miljoen kij wachtet meastal ier en soms let it slachtersmes. De konsumint kiest foar
goedkeap iten, net foar noflike libbensomstannichheden fan it fee. Skarrelfleis is twa oant
trije kear sa djoer as gewoan fleis. Dochs is it klimaat geunstiger wurden foar it
myljeufreonlik fleis. De konsumint wurdt kritysker omdat troch de oerbesetting yn de
bio-yndustry allerhande sykten ûnder de bisten útbrekke.

6 ■■ Skriuw in skôging oer de bio-yndustry en de rjochten fan it bist en behelje dêryn
boppesteande aspekten.
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… en se libben noch lang en min ofte mear lokkich.
7 ■■ Skriuw ûnder boppesteande titel in skôging oer it ’algemeen welbevinden’, it algemien

wolwêzen, en gean dêrby yn op de folgjende gegevens út de Algemene Welbevinden Index
fan it CBS (Centraal Bureau Statistiek):

• Manlju binne minder lokkich en tefreden as froulju. Benammen manlju mei bern skoare
leech.

• Gjin man dy’t ea wer sa lokkich wurdt as doe’t er tusken de 18 en 24 jier wie, in freondinne
hie, mar noch selsstannich wenne.

• Bûten it hûs wurkjende froulju binne oer it algemien lokkiger en tefredener as húsfroulju.

Rjocht op dieltiidwurk?
Moat immen dy’t in folsleine baan hat, it rjocht krije om dy om te setten yn in
dieltiidbaan? Mei ynleverjen fan in evenredich diel fan it salaris, mar sûnder tastimming
nedich te wêzen fan syn of har wurkjouwer? 

8 ■■ Jou yn in betooch antwurd op boppesteande fragen en behelje dêryn de foardielen en de
neidielen.

Myn held
9 ■■ Skriuw ûnder boppesteande titel in skôging of in ferhaal oer dyn held. It mei ek in held

op sokken wêze. Ast in ferhaal skriuwst, mei dat ek gean oer ’syn’ of ’har’ held. De titel
moat dêr dan by oanpast wurde.

10 ■■ De dei dat alles feroare
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