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Jólabókaflóð is de krysttradysje yn 
Yslân. Yslanners binne sljocht op lêzen. 
Per haad fan de befolking rôlje dêr de 
measte boeken fan ’e wrâld fan ’e parse. 
Yn Yslân wurde mar ienris yn ’t jier boeken 
útjûn, krekt foar krysttiid. Dat is net foar 
neat: yn Yslân is it tradysje om inoar mei 
Jóla (kryst) in boek kado te dwaan. Dy 
boeke(‘bóka’)floed(‘flóð’) hat in eigen 
namme krigen: Jólabókaflóð.

Op krystjûn wurde de boeken útwiksele, 
sadat elkenien de rest fan ’e jûn lekker 
lêze kin, mei in kopke poeiermolke derop 
ta. Wat in goed idee soe it wêze om dat ek 
yn Fryslân yn te fieren!
 
By de boekwinkels yn Fryslân kin elkenien 
rûnom terjochte foar tips, titels en moaie 
boeken foar bern en folwoeksenen. Ek in 
oanrieder foar sûkelade- en letterlovers!
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Jacht op 
de Codex 
Frisicus
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Foar it earst alle waadeilannen yn ien 
boek byinoar brocht. Yn 61 eilanden in 
de Waddenzee bondelet Evert Jan Prins 
syn libbene reisferhalen en sensasjonele 
foto’s ta in aventoerlik gehiel.

61 eilanden in 
de Waddenzee
Evert Jan Prins
Noordboek
€ 49,904

ADRES
Bûterhoeke 3  
Ljouwert 

(058) 234 30 70

ynfo@afuk.frl

www.afuk.frl

IEPENINGSTIDEN
Moandei
13.00 - 17.30 oere
Tiisdei o/m freed  
09.30 - 17.30 oere  
Sneon 
10.30 - 17.00 oere

Oant sjen yn ús winkel!

Myn grutte 
syk- en 
ûntdekboek 
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Jólabókaflóð,  
fan Yslân nei Fryslân

Neist it gewoane heit&mem-tydskrift 
is der dit jier ek in spesjale online 
feestdagen-edysje fan heit&mem. Mei 
dêryn prachtige wintergedichten en 
-ferhalen, fijne boeketips, grappige 
bernepraatsjes, leave foto’s fan bern 
mei harren bear, desimbertips foar bern 
dy’t ekstra gefoelich binne foar prikkels 
en Fryske sinteklaasgedichten dy’tst sa 
oernimme kinst.

Mar ek it fertrietlike mar moedige ferhaal 
fan de famylje Bierma, dy’t dit jier de 
desimberfeesten fiere moat sûnder 
harren leave Diemer. (3) De online-edysje 
fan heit&mem is fergees te downloaden 
fia websjop.afuk.frl. 

Willem Schoorstra
Het Nieuwe Kanaal
€ 22,50,-
Jacht op de Codex Frisicus is in 
eksplosive thriller sûnder wjergea. 
Willem Schoorstra nimt de lêzer yn in 
razend tempo mei yn in ynternasjonaal 
ferhaal, wêryn’t feit en fiksje op 
ûnneifolchbere wize yninoar oerrinne.

Susanne Gernhäuser 
Yllustraasjes Ursula Weller
Afûk
€ 13,50
Grutte dingen foar lytse ûntdekkers. 
Witsto wat der allegear yn de stêd 
omrydt? Op de grutte sykplaten kinst 
fan alles ûntdekke en beneame, fan 
trekkers oant treinen en fan fytsen 
oant fleantugen.

Sykje en 
ûntdekke
It boek ‘Myn grutte syk- en ûntdekboek 
fan alles wat rydt, fart of fljocht’ is in 
fantastysk boek foar pjutten en beukers. 
Op elke bledside is der fan alles te sjen, te 
sykjen, foar te lêzen en om oer te fertellen. 
‘Waaauw!’ rôp myn soan Hidde (3 jier âld) 
doe’t er it boek foar it earst seach. Hy 
begûn der fuortendaliks yn te blêdzjen en 
te fertellen wat er seach. Ik tink dat ik wol 
riede kin hokker boek heit of mem jûn (en 
de kommende jûnen) oan Hidde foarlêze 
moat foar it sliepen gean. Marrit Jongbloed

www.afuk.frl

Bartele Bûse is in jonkje mei in protte 
fantasy. Yn alles wat er sjocht, sjocht 
en heart er in ferhaaltsje. Thús begripe 
se dat net sa goed. Mar Skelte wol, 
Skelte is keunstskilder. 

Bartele Bûse
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Berber van der Geest
Yllustraasjes Laura Tietjens
Bornmeer
€ 15,-

Boeketip 5 

‘Wêrom giet mem net op Tinder?’
Pytsje snijt de waarme appeltaart oan, 
mar nei de opmerking fan har dochter 
sjit it mes fan skrik yn har finger. 
‘Tinder?! Bist net wiis!’ Se spielt de 
finger ôf ûnder de kraan en as se him 
ôfdrûge hat, plakt se der in pleister op. 
‘Wat moat in Pytsje fan 68 jier no op 
Tinder?’ Ut: ‘Old school’, in ferhaal fan  
Hilda Talsma

Sûnt begjin novimber ferskine der alle 
wiken nije Fryske ferhalen yn de podcast 
Boekekast. Fryske skriuwers skreaunen 
spesjaal foar it twadde seizoen fan 
Boekekast in nij ferhaal.
Neist it ferhaal is yn de podcast ek in 
ynterview mei de skriuwer te hearren. 
Presintatrise Karen Bies giet mei de 
skriuwers yn petear oer it ferhaal, de 
eftergrûn, harren wurk en de literatuer yn 
it algemien.

Alle wiken komt der op sneon in nij literêr 
ferhaal online. Yn dit twadde seizoen fan 
Boekekast binne ferhalen opnommen 
fan Hilda Talsma, Ferdinand de Jong, 
Piter Boersma, Geart Tigchelaar, Jetske 
Bilker, Jaap Krol, Lida Dykstra en Thys 
Wadman. Ek de sechstjin ferhalen fan 
seizoen ien binne fia de podcast werom 
te lústerjen.

Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân, yn 
gearwurking mei City of Literature, wolle 
ek mei dit twadde seizoen fan Boekekast 
de Fryske literatuer ris op in oare wize 
ûnder de oandacht bringe. 

De podcasts binne te finen fia 
de besteande podcastkanalen 
lykas Spotify, iTunes en fia 
Omropfryslan.nl/boekekast.

Foar dizze en oare boeken, sjoch op 
websjop.afuk.frl 

Yteke de Jong
Noordboek
€ 24,90
Drylts wie wrâldferneamd yn hiel 
Nederlân troch Nooitgedagt, it fabryk 
yn redens, ark en boartersguod. Dit 
boek lit it ferhaal sjen fan dy ikoan fan 
de Fryske makyndustry.

Nije Fryske 
ferhalen  
yn podcast!

heit&mem 
online-edysje

www.afuk.frl
http://websjop.afuk.frl
https://websjop.afuk.frl/frl/?taxonomy=pa_yllustrator&term=laura-tietjens
http://Omropfryslan.nl/boekekast
www.websjop.afuk.frl

