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April 
“Tinkara Kova č– Spet/ Round & round again” 
Volgende week gaat het Eurovison Song Contest van start te Kopenhagen. Ik had 

het al een paar maanden geleden vermeld dat ook Slovenië hier aan mee doet.  Ik 

had de eer op een klein interview af te nemen met deze vriendelijke dame.               

Laten we even een kijkje nemen wie Slovenië vertegenwoordigd.  

Hoe noemen uw vrienden u? 

Van vroeger kreeg ik al een bijnaam van mijn dichtste familieleden. Simpel, Tinka. 

Maar door de jaren heen noemen mijn vrienden en vrienden van mijn ouders me 

ook Tinka. Mijn ouders kwamen op mijn naam door één van de bekenste 

Sloveense films “Kekec”. 

Wat doet u graag op een luie zondag? 

Vroeger zou ik gewoon de ramen dicht doen en opnieuw in mijn bed kruipen en 

verder slapen. Nu, word ik wakker om 7 uur ‘s ochtends. Ik heb twee slimme en 

gelukkige dochters die me wakker maken. Ik zie ook geen reden waarom ik een 

minuut van mijn zondag samen met de kinderen zou willen missen. Wonend in een 

eigen huis, ontworpen door mijn partner Matej. Dit allemaal in de prachtige 

Sloveense natuur. Stel je voor een zondagochtend met konijntjes en Bambies in je 

tuin?   
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‘’Elke nieuwe 

gebeurtenis is een 

moment dat je 

moet ervaren in 

het leven! ‘’ 

 

 

Wat is uw grootste droom? 

Goede muziek produceren en om mijn leven te mogen delen met positieve 

mensen. Maar je weet wel, het leven is niet altijd even goed. Het is de balance 

tussen de hel en de hemel. Je weg moet en zal dramatisch, poëtisch en intressant 

genoeg zijn, om je aan te moedingen niet bang te zijn van de bodem van de hel of 

om te vliegen in de hemel.  Elke nieuwe gebeurtenis is een moment dat je moet 

ervaren in het leven. 

Hebt u een levensmoto? 

Wees zo veel als je kan je zelf! Maak je eigen weg. Zoals de Rolling Stones zouden 

zingen: It is just rock n roll, but I like it! 

Hoe ziet u uw toekomst? 

Blijven werken aan mijn muziek en in contact blijven met mijn familie.  

Wat is uw favoriete land? 

Ik heb al veel ervaren rijden mijn reizen rond de wereld.  Hoe dan ook ben ik altijd 

onder de indruk als ik land te JFK in New York. Het is een 

magische stad, waar ik het liefst een maand per jaar verblijf. 

Het heft zo’n rare energie en ik ben er precies in een 

onderbewustzijn goed humeur. Als ik dan terug thuis kom 

voelt mijn horizon meer in evenwicht aan.  

Hoe zou u Slovenië beschrijven? 

Slovenië is een klein ‘struikje’in het midden van Europa. 

Veel groen met schitterende rivieren, bergen, de zee, steden 

en dorpjes. Slovenië is een heel interessante mix van steden en dorpen. Je zal hier 

niet vlug het verschil van mentaliteit en levensstijlen ontdekken.  Het is hier mooi 
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om t e leven maar er hangt hier en daar wat negatieve energie door de crisis, 

corruptie en zo verder. Ik ben de weg kwijt dat we elkaar soms zo veel leed durven 

aan doen en dit in ons eigen land. Ik hoop dat we er snel boven op komen.  

Wat is uw favoriete plaats in Slovenië? 

Ik vertoef graag aan de zee, de kuststeden of in de Karst regio. Koper is mijn 

thuisstad. Ik heb er een sterke band mee, maar toch is het moeilijk om te beslisssen 

tussen Koper of Ljubljana. Mijn hoofdstad, de beste stad van Europa. 

Wat is uw favoriete gerecht? 

Zeevruchten! Ik houd wel van Chinese gerechten als ik op rond reis ben, maar niets 

tipt aan de typische Karst soep of een gezellige maaltijd van mijn grootmoeder of 

dochters. Elke plaats heeft zijn eigen originele gerechten. Voor de lokale mensen is 

het zeer belangrijk hoe het eten gemaakt en geserveerd wordt. Door de gerechten 

begrijpen we de cultuur van het land.  

Wie is uw idool? 

Als ik aan muziek en de afgeleide filosofie denk, ben ik wel onder de indruk van Ian 

Anderson uit Jethro Tull. Ik heb al verschillende keren met hem mogen meespelen. 

Ik speel op de fluit dat ik van hem als cadeau kreeg! 

Bedankt Tinkara Kovač! 
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Volg &  steun Tinkara via Facebook of via haar website: 

- Tinkara Kovac 

-  www.tinkara.net 

Of steun ook Slovenië op het Eurovision Song Contest te Kopenhagen. Tinkara zal 

zich volledig geven in de tweede halve finalen op 8 mei. Kijk mee op de TV en stem 

op Slovenië! Als u die taak volledig en goed volbracht hebt dan kan u misschien 

ook een tweede keer stemmen op 10 mei want dan vindt de grote finale plaats!  

Voor meer info over het Eurovision Song Contest te Kopenhagen, bekijk hun 

website:  

- www.eurovision.tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: tinkara.net 

“Door de gerechten 
begrijpen we de 

cultuur van het land.” 
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April 
“Đorđe, de origami specialist!” 
Een paar weken geleden ontdekte ik een filmpje op de website van De Redactie, 

waarin een 14 jarige Sloveen genaamd Đorđe nu al één van de beste is in 

origami. Ik trok mijn stoute schoenen aan en contacteerde Đorđe. Met het resultaat 

dat ik voor jullie een klein interview heb klaarstaan. 

Đorđe, is geboren in Servië en woont momenteel in Ljubljana. 

Slovenië  

Wat is je connectie met Slovenië? 

Ik woon nu al 4 jaar in Slovenië en zou graag hier blijven tot na mijn hoge school of 

universiteit.  

Wat is je favoriete plaats in Slovenië? Waarom? 

Mijn favoriete plaats is “Rimski zid”, een romaanse muur. Het is een plaats waar 

je de ruïnes van het oude Rome kan bezoeken. Dit is te vinden in Ljubljana.  

Waarom zouden wij Slovenië moet bezoeken? 

Voor de natuur, het is bijvoorbeeld het enige land in Europa waar de Alpen, het 

Mediterrane, de Pannonische vlakte en de Karst samenkomen.  Zo ontstaan er 

enkele zeer interessante plaatsen. 

Slovenen zijn … 

Lief, genereus and vriendelijk 

Slovenië is … 

Prachtig en indrukwekkend 
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Origami 

Hoe ben je begonnen met origami? 

Toen ik verhuisde, had ik wat tijd nodig om vrienden te maken en raakte ik dus al 

snel verveeld. Op een dag vond ik een video op youtube waarin uitgelegd werd om 

een ster te vouwen. Ik vond het indrukwekkend wat je allemaal kon maken met een 

stukje papier. Ik had mijn hobby gevonden.  

Ken je andere Slovenen die zich er ook mee bezig houden? 

Ik ken er enkele maar ze zijn er niet zo in gespecialiseerd. Ik heb dan ook geen idee 

of er ook andere Slovenen zijn die zo’n complexe dingen maken zoals ik.  Je moet 

er echt de passie en tijd voor hebben. 

Zijn er verschillende levels? 

Er zijn verschillende stages om origami modellen te maken dus ook levels. De 

eerste stage is het vouwen met een hulppartner. Daarna kan je enkele modellen 

leren via video’s. Een derde stage is ideeën en opdrachten uit boeken.  De 

voorlaatste stage is het vouwen van modellen door “Crease Pattern”. De laatste 

stage genaamd “Reverse Engineering” waar je alleen maar een foto mag 

gebruiken. 

Krijg je veel attentie? 

Via sociale netwerken gaat het rap. Ik heb sinds 2 jaar een Flicker account dat nog 

steeds groeit en groeit. De positieve commentaren gaven me tonnen motivatie om 

meer met mijn passie te doen. Een jaar geleden kwam er dan ook mijn eigen 

Youtube-kanaal. 
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De toekomst 

Ik zou graag de Japanse draak maken genaamd “Ryujin 3.5”. Het is bekend als 

het moeilijkste origami model in de wereld. Er zijn 4 versies, 3 daarvan zijn al 

gemaakt. Nu ben ik bezig aan het laatste en moeilijkste stuk, ik gebruik hiervoor 

een stuk papier van 2m op 2m, groot dus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> De Redactie ; Slovenië; Draak  

Je kunt hebben vinden op: 

YouTube       https://www.youtube.com/user/OrigamiSage  

Facebook     https://www.facebook.com/OrigamiSage 

Flickr             https://www.flickr.com/photos/djorigami/  

https://www.youtube.com/user/OrigamiSage
https://www.facebook.com/OrigamiSage
https://www.flickr.com/photos/djorigami/
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April 
“Partisanen herdenking” 
Eén van mijn trouwe contacten in Slovenië houdt mij nu en dan eens op de hoogte 

van zijn belevenissen te Slovenië. Een tijdje geleden kreeg ik dan ook een mailtje 

met wat hij allemaal beleefd had in Slovenië. Zo was hij naar een Partisanen 

herdenking geweest. 

De herdenking vond plaats te Malkovec. Veel tekst is er niet, maar genoeg foto’s 

om je even helemaal in te leven in het gebeuren. 

Bedankt Hendrik! 
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Ik en Slovenië 
“Pascal Van Broekhoven vertelt…” 
Mijn naam is Pascal en ik ben geboren in Nederland, te Roosendaal. 
Ondertussen ben ik al weer 27 jaar jong en binnenkort word ik alweer 
28.  

 

Ik ben eigenlijk al lange tijd in het buitenland werkzaam. 
Voornamelijk in Spanje en ook nog een paar jaar in Amerika. Ik vond 
het altijd leuk om te reizen en nieuwe landen te verkennen. 
Nu was ik in de zomer van 2009 in Spanje aan het werken op het 
eiland Menorca en toen kwam ik een meisje tegen. Allemaal heel leuk 
en aardig, maar dit meisje was afkomstig uit Slovenië. Ik had nog 
nooit veel gehoord en gelezen over Slovenie, dus veel sprak het me niet 
aan. 

 
Maar toen de zomer was afgelopen, gingen we terug naar ons eigen 
land. Ik terug naar Nederland en zij terug naar Slovenië. 
Na veel praten via Skype, heb ik de knop doorgehakt. Ik ging haar een 
keertje opzoeken in Slovenië. 
Ik wist niet waar ik terecht zou komen, een balkan land… . 
Nou toen ik daar een weekje ben gebleven was ik gelijk verkocht. Een 
schitterend land met heel aardige mensen en heel open. 
Die week ging snel en ik was alweer terug naar huis.  

 

2 maanden later ben ik nog een keer geweest en het beviel me weer 
super. Toen heb ik tegen haar gezegd, nu moet je een keer naar 
Nederland komen. En ja zij kwam me opzoeken, maar wanneer zij 
weer naar Slovenië ging, ben ik gelijk met haar mee terug gegaan om 
daar eventueel te gaan wonen.  
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Ja ondertussen woon ik er al 3 
jaar en wil ik nooit meer terug. 
Want Slovenië is zo mooi, 
prachtig en zo rustig. Ook de 
mensen zijn zo vriendelijk dat je 
je gelijk thuis voelt. 

Pascal Van Broekhoven 

 

 

Bedankt Pascal voor de inzending! 

 

Wil jij ook je verhaal met ons delen? Of heb je enkele grappige, 
onvergetelijke of speciale momenten waar je graag over zou willen 
vertellen? Dan is dit jouw kans!  

Stuur je verhaal, momenten of herinneringen door naar 
jadranka.slovenia@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jadranka.slovenia@hotmail.com
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Speciale Dagen 
“Pasen te Slovenië 
Ik heb enkele mensen al een Zalig of Vrolijk Pasen kunnen wensen via Facebook, 

maar ik ben er me van bewust dat er ook mensen zijn die niet op deze sociale 

netwerksite zitten. Daarom zou ik jullie graag uit de grond van mijn hart een Zalig 

Pasen willen toe wensen. 

“Op palmzondag brengen gelovigen palmtakken naar de kerk om te laten 

zegenen. Tussen goede vrijdag en de ochtend van paaszondag worden er geen 

klokken geluid. Op goede vrijdag wordt traditioneel gevast. In Slovenië is het 

beschilderen van paaseieren verheven tot een ware kunstvorm met regionale 

stijlen . Traditioneel eet men ze niet zelf op, maar geeft men ze weg.  Het paasmaal 

is erg uitgebreid. Naast eieren behoren ham, brood, Potica tot de ingrediënten. 

Paaszondag (Velika) is een erg rustige dag die in de besloten sfeer wordt 

doorgebracht. “  aldus Culturescope.nl 

Ik heb zelf nog geen Pasen in Slovenië mogen meemaken. Wat jammer is, want 

Slovenië in de lente moet echt wel het bezoeken waard zijn! Dat zal dus een 

volgende reis worden.  

Wat ik wel weet is dat Slovenen en anderen genieten van een uitgebreid 

ontbijt. 

Wist je dat beschilderde eieren in Slovenië allemaal verschillende namen hebben? 

Dit verschild per regio.  

Pirh en remenica komen uit de Prekmurje region. Dit zou de kleur rood betekenen. 

Pisance of Pisanke wordt dan weer gebruikt in de Bela Krajina region en zijn de 

mooiste uit Europa! Pisanke & remenice verwijzen naar exentrieke en stijlvolle 
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vormen terwijl ze in de Primorska en Gorenjska reio vooral natuurlijke motieven 

zouden gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze unieke paaseieren worden ontworpen door Franc Grom. Een Sloveen uit Stara 

Vrhnika. Zijn eigen woorden zijn als volgt: “Het beschilderen van eieren is een 

Sloveense traditie, het graveren van eieren is mijn uitvinding!” En een prachtige 

uitvinding, het is precisie werk om de eieren zo mooi en zonder foutjes of breuken 

te graveren.  

Heb jij eigen foto’s of verhalen van hoe jullie Pasen vierden?                      
Stuur ze gerust door 
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Ontspanning 
“Sloveens houtwerk” 
Enkele van mijn nieuwe lezers hebben ook hun eigen project of beter gezegd 

bedrijfje.  Ze maken decoratiestukken zoals welkomstbordjes en stoeltjes, maar 

ook plantenbakjes, verjaardagscadeaus, krukjes, opbergdozen, juwelen, 

kommetjes en nog zo veel meer. Ben jij een fan van hout? Of wil je een stukje 

Slovenië in huis dan is dit een leuke manier.  U kunt ze vinden en contacteren op 

Facebook: Domača Obrt Mia 

 

  

https://www.facebook.com/domacaobrt.mia
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“Enkele foto’s uit de oude doos” 
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Groeten uit Kocevje, Lucija ob Soci, Ptuj en Jezice 

 
We reizen opnieuw door Slovenië en sturen enkele oude postkaarten op! Kijk even 

mee! Groeten uit Kocevje, Lucija ob Soci, Ptuj en Jezice! 

 

 

 

 

 

 

 

“Maandelijks Sloveense spreekwoord” 
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“Maandelijks Sloveense spreekwoord” 
Het is weer zover, er staat een mooi stukje tekst op je te wachten. 

Dit maal staat het spreekwoord/gezegde in teken van Pasen,  

Vrolijk Pasen allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Mooie woorden vinden mooie plaatsen” daarmee bedoelen we dat wanneer 

iemand zich vriendelijk en lief gedraagt dit ook zal geapprecieerd en gewaardeerd 

worden. Pasen is een feest waar we allen samen zijn en er van genieten. 
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 “Maandelijks Sloveense feitje” 

Wist je dat …  

Slovenië ongeveer 2.260.000 buitenlandse reizigers ontving in 2013, wat 

een record is in de geschiedenis van het land. 

Het was 5 procent hoger dan dat van vorig jaar. 

Wintersportlocaties blijven de meest populaire bestemming voor buitenlandse 

gasten. 

De Sloveense toeristische autoriteiten wijten de stijging aan de toename van 

Europese bezoekers uit België, Groot-Brittannië en Nederland. 

-> www.shanghaidaily.com 

 

“Elke maand 5 nieuwe Sloveense woorden” 
En nu tijd voor wat leerwerk! Volgend jaar wil je toch je gasten wat hartelijker 

verwelkomen op hun paasontbijt. Laten we ze verwelkomen met een goed 

woordje Sloveens. Je zult zeker enkele van deze woorden nodig hebben!  

Nederlands Sloveens 
Vrolijk Pasen Vesele velikonočne praznike 

Paasavond Velika Sobota 

Paasei Pirh 

Pasen Velika noč 

Paashaas Velikonočni zajček 
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In the spotlight 
“Toeristische plaats:  Novo Mesto” 

 

We trekken er weer op uit. Dit maal naar de  
Dolenjska Regio waar we Novo Mesto terug 
vinden. Novo Mesto is één van de mooiste 
steden in Slovenië en zeker een tripje waard 
gecombineerd met een bezoek aan het 
Dolenje museum of een boottocht op de 
Krka.  

Novo Mesto, ook wel de stad van de situlas genoemd, heeft enkele hele mooie 
plekjes dat je nergens anders zou terug vinden. Enkele plaatsen die je moet 
bezocht hebben wanneer je Novo Mesto bezoekt zijn deze: 

1. Miran Jarc Library 
2. Glavni Trg 
3. Franciskanen Klooster 
4. Ragov log 
5. Novomeski Breg 

Een klein verslag van mijn bezoek aan Novo Mesto.   

“Ik wist mijn weg in Novo Mesto en ook de toppunten Hup, ik nam een straatje en we  

kwamen uit aan de Sv. Nikolaj kerk, een mooi kerkje waar er ook nog een ondergronds 
gedeelte was. Daar vonden we onze verkoeling. Bij het buitenkomen moesten we toch wel 
even blazen door de hitte . Het was alweer rond de 30°C. We gingen het straatje naar 
beneden waar je het Dolenjska museum kan bezoeken, ze wandelden door dus gingen we 
naar het stadsplein. Hier namen we een break en dronken we een kopje “kava”.  
  
We vervolgden onze weg door het oude centrum, waar we daarna Ragov Log volgden. Ik wist 
dat het daar zeer mooi was.  Echt prachtig! Een houten brug over de Krka dat leidt naar het 
Ragov Log gebied.” 
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In the spotlight 
“Toeristische activiteit:  Raft op de Krka” 

 

 

 

 

Wat is er leuker dan op een warme dag een boottocht te maken op de Krka? Niet zo 

maar een boottocht, neen een boottocht vol vertier waar je daarboven op ook nog 

veel van Slovenië bij leert. 

Sloveense muziek (polka), Sloveense wijn en Sloveense gewoonten komen allemaal 

aanbod. Graag nodigen ze u ook uit op een dans op de boot.  

Genieten van de natuur kan je zeker! Hier en daar zie je een Sloveen opduiken met 

een hengel in de hand, de groene, zuivere kleur van de Krka, de met planten 

omringde oevers, je vaart naar Ragov Log toe maar draait door een aangelegde 

dam. 

Echt de moeite waart om eens te beleven. Zelf getest en goedgekeurd!  

  

Naam Rudolfs Raft 

Locatie Krka rivier (Novo Mesto) 

Wat Vlottocht op de Krka 

Website kompas-nv.si 
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Beste 

Ik hoop dat iedereen al wat zonneschijn heeft mogen opnemen en niet te veel 

verzopen is in regenbuien. Aprilse grillen, ik heb er nog niet veel van gemerkt wat 

positief is. Het was moeilijk om binnenshuis te blijven en mij aan mijn computertje 

te zetten. Het is me toch gelukt! U hebt het minimagazine van “Slovenia, share the 

feeling!”,  ontvangen en hopelijk ook gelezen.  

Al uw reacties, verhalen, links,… zijn welkom via mail. Mag ik u vriendelijk vragen 

dit project met u naasten, familie, vrienden, partners, sociale netwerksites, … te 

delen.  

Alvast bedankt, 

Slovenia, share the feeling! 

Jadranka Voet 

 

 

 

Contact 

FB:                            

Jadranka Voet     

Slovenia, share the feeling 

E-mail:                              

Jadranka Voet     =>  jadrankavoet@hotmail.com                                                                    

Slovenia, share the feeling => jadranka.slovenia@hotmail.com  

Website:  

mailto:jadrankavoet@hotmail.com
mailto:jadranka.slovenia@hotmail.com
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(in de maak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deel “Slovenia, share the 
feeling!” met familie, vrienden 

en kennissen 

!!!Opzoek naar een vakantiejob!!!      
meer info: 
jadranka.slovenia@hotmail.com 


