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de terp

Heuvel die mensen vroeger maakten als bescherming tegen overstromingen.
Op de heuvel bouwden ze hun huizen. Terp is een Fries woord.
de wierde

Heuvel die mensen vroeger maakten als bescherming tegen overstromingen. Op de heuvel bouwden
ze hun huizen. Wierde is het Groningse woord voor terp.
het melkvee

Dieren die op de boerderij worden gehouden voor hun melk. Meestal zijn dat koeien, soms schapen
of geiten.
de taal

Woorden en zinnen waarmee mensen in een land met elkaar kunnen praten en kunnen zeggen wat
ze denken of voelen.
het Fries

Taal die in de provincie Friesland wordt gesproken.
het dialect

Taal die mensen in een bepaalde streek spreken. Het dialect klinkt iets anders dan de officiële taal
van het land.
het aardappelmeel

Meel dat uit aardappelen gehaald wordt. Van aardappelmeel wordt lijm, soep, chips, plastic en
papier gemaakt.
de supervezel

Een supersterke draad, gemaakt van kunststof. Een supervezel is nog sterker dan staal en veel lichter.
de biobrandstof

Brandstof die meestal is gemaakt van planten, bijvoorbeeld van maïs of ander graan.
de brandstof

Stof die verbrand wordt om warmte of energie te krijgen. Bijvoorbeeld hout, aardolie, aardgas en
benzine.
de turf

Stuk gedroogd veen. Vroeger werd dit als brandstof gebruikt.
het aardgas

Gas dat op sommige plekken in de aarde zit. Het is een brandstof. Je gebruikt het om op te koken en
om te verwarmen.

Schaatstocht op natuurijs. De tocht gaat langs elf Friese steden. Hij is ongeveer 200 kilometer lang.
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de universiteit

School voor mensen die later onderzoek willen doen of nieuwe dingen willen ontdekken. Je kunt er
bijvoorbeeld biologie of geneeskunde studeren. Of een taal. De universiteit komt na de middelbare
school.
het hunebed

Een graf gemaakt van op elkaar gestapelde keien. Vijfduizend jaar geleden werden er mensen onder
begraven.
het natuurreservaat

Een groot natuurgebied dat beschermd is, omdat de natuur belangrijk is voor dieren en planten.
Zo blijft het landschap behouden.
de gaswinning

Het halen van aardgas uit de grond via dikke buizen.
de bodemdaling

Het inzakken van de bodem. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er veel gas uit de grond wordt gehaald.
Bodemdaling veroorzaakt ook schade aan gebouwen.
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