
Bern yn Fryslân skriuwe harren libbens
ferhaal yn in meartalige provinsje. Dat 
begjint by de berte. En mei in kado fol 
taal. In taalkado foar no en letter.

It Taalkado is in kadootsje fan de provinsje 
Fryslân, fol leuke, ynformative en edukative 
produkten yn meardere talen, dat as doel 
hat om âlden en jonge bern op in boartlike 
wize yn oanrekking komme te litten mei 
meartaligens, en mei de Fryske taal yn it 
bysûnder. 

Yn it Taalkado fynst allinne mar unike 
produkten, sa as bygelyks in spesjale 
‘lytse’ edysje fan it tydskrift heit&mem, in 
fleurich Tomkekartonboekje, in feestlik 
flaggelyntsje, in hearlik sêfte koesdoek, 
in weardebon foar it BoekStartkofferke, in 
pakketsje superleuke herinneringskaarten 

… en noch folle mear! Alles ferpakt yn 
in moai foarmjûne, stevige kartonnen 
boekdoazeferpakking, dy’tst ek wer 
brûke kinst om earste oantinkens yn te 
bewarjen: follest it boek mei de earste 
haadstikken fan it libbensferhaal fan dyn 
berntsje.

Binne jim de grutske âlders wurden fan in 
nije lytse wrâldboarger? En is jim berntsje 
berne yn ien fan de Fryske gemeenten*? 
Dan krije jim it Taalkado by de berte
oanjefte op it gemeentehûs fan de amtner 
fan de boargerlike stân. Dogge jim digitaal 
oanjefte? Dan kinne jim it Taalkado foar 
jim berntsje fansels op in letter momint by 
de oanbelangjende gemeente ophelje.

*m.ú.f. de gemeente Weststellingwerf en 
de waadeilannen

Yn de simmer fan 1881 krige de jonge 
Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de 
boeredochter Fokje Frânses Pasma fan 
Westermar. Doe’t hy studint waard yn 
Grins, moast dit oer wêze neffens de 
famylje Troelstra. Yn njoggentjin fersen 
beskriuwt hy syn lok en syn lijen. 

Fersen foar 
Fokje
Bertus Mulder
Bornmeer
€ 12,50
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ADRES
Bûterhoeke 3  
Ljouwert 

(058) 234 30 70

ynfo@afuk.frl

www.afuk.frl

Oant sjen yn ús websjop!

Foar alle lytse poppen 
fan Fryslân in Taalkado

It winterske sprekwurd ‘Op âld iis friest 
it fûl’ komt ek foar yn de fariaasje ‘As 
it op âld iis friest, is it gau sterk’. Dat 
betsjut dat wannear’t in ferbrutsen 
ferkearing opnij fjoer ynblaasd wurdt, it 
faak gau ta in houlik komt. 

Tomke  
op it iis
Geartsje Douma
Afûk
€ 6,50
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Yn Tomke op it iis is it winter. Der leit iis 
op ’e fiver! Tomke wol graach reedride, 
mar hy wibelet wol in bytsje… Mei in 
stoel giet it better, en wa kin moai op  
’e stoel sitte?

www.afuk.frl

Hilbert en Bob binne freontsjes. Mar 
Hilbert is wat in aparten ien en Bob 
wit net goed oft er altyd alles leauwe 
moat wat Hilbert fertelt … In bysûnder 
printeboek dat oarspronklik yn 2017 
ferskynde yn it Faeroersk. 

De Beam
Bárdur Oskarsson
Afûk
€ 14,50
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Foar dizze en oare boeken, sjoch op 
websjop.afuk.frl 

Knypoog naar 
’t ferleden
Jan de Groot 
Bildts Aigene
€ 17,505

In fotoboek fan twee eeuwen ’t Bildt 
met foto’s fan nou en fan froeger. 
Ônder de foto’s staat ok tekst en soa 
nou en dan ’n waargebeurd ferhaal.  
’t Binne dus niet allenig maar foto’s.
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In bok yn in auto? Dwerse ezels? 
Undogenske dûmnys, beppe dy’t tefolle 
Skylger kofje preaut? No, it sit sa! 
Dizze bondel is in bûnte samling fan 
aventoeren, fiten en sterke ferhalen.

It sit sa 
Jehannes Boorsma
Bornmeer
€ 14,90

Een cursus 
Fries? 
Jawis! 

Op âld iis friest it fûl

Boeketip 5 

Bent u in Fryslân komen wonen en 
wilt u de taal leren verstaan? Of wilt 
u bijvoorbeeld voor uw werk Fries 
kunnen spreken? Binne jo Frysktalich 
en wolle jo de taal skriuwe kinne? De 
Afûk fersoarget foar elkenien dy’t it 
Frysk ferstean, lêze, prate of skriuwe 
wol, kursussen Frysk. Op ferskate 
plakken troch hiel Fryslân biede wy 
ferskillende kursussen oan. Jo folgje 
dan in kursus yn in groep op lokaasje, 
fansels mei it yn acht nimmen fan de 
jildende koroanamaatregels. Past jo dat 
net? Dan kinne jo ek kieze foar in online 
kursus of selsstúdzje. 

Online in kursus folgje
Sûnt de pandemy, biede wy ek online 
kursussen oan. Jo kinne dan oeral 
meidwaan fan achter jo kompjûter, 
tablet of telefoan wei. In lesjouwer fan 
de Afûk fersoarget ien kear yn ‘e wike op 
in fêste tiid de les dy’t jo live folgje. De 
online kursussen binne in moaie opsje 
wannear’t jo net reizgje kinne (of wolle) 
of wannear’t jo fierder fuort wenje. 

Selsstúdzje
Kieze jo foar selsstúdzje dan begjinne jo 
mei de kursus op in momint dat it jo past. 
Jo wurkje mei ús online learplatfoarm 
EduFrysk, dêr’t jo 24/7 op terjochte kinne 
foar nijsgjirrige oefeningen, sprutsen 
teksten en filmkes. In kursusboek mei 
hantlieding is opsjoneel. Jo wurkje alhiel 
selsstannich, sûnder begelieding fan in 
dosint. 

Mear witte of oanmelde?
Sjoch dan op ús webside  
kursus.afuk.frl of nim kontakt op  
mei de kursusorganisaasje fia  
kursus@afuk.frl  
of belje 0582343079.

Tomke op it iis is in prachtferhaaltsje oer 
de winter mei Tomke en alles wat dêrby 
komt te sjen. Bygelyks it dragen fan 
waarme klean, it iten fan snert mei spek 
en fansels oer it reedriden learen. Us 
bern Eelke (2 jier) en Jitske (1 jier) binne 
gek op de Tomkeferhaaltsjes. De rymkes 
yn de boekjes kinne se nei in pear kear 
lêzen sa meidwaan, dat makket Tomke sa 
oantreklik foar bern.
De herkenning fan it ferhaal en de  
ferskeachtige manier fan skriuwen,  

Tomke op it iis yn kombinaasje mei de tekeningen, is by 
ús bern altyd in gouden formule. 
Wieke Visser út Jirnsum

As wetter nei teiwaar noch hiel kâld is, 
befriest it samar wer; it is ommers al op 
de goede temperatuer. Doe’t der noch 
faak iis yn ’e sleatten lei, wie reedriden 
in handige manier foar minsken om har 
winters te ferpleatsen, mar it iis wie mei 
alle plezierriders fansels ek in geskikt 
plak om dyn frijer te finen.
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