
Op 21 febrewaris is it, neist Sint Piterdei 
yn Grou, Ynternasjonale Memmetaaldei. 
Dy dei is op inisjatyf fan Unesco yn it 
libben roppen en bestiet dit jier 20 jier.  
Om dat te fieren hawwe wy in spesjale 
aksje betocht dy’t ekstra omtinken jout 
oan de sichtberheid fan ús memmetaal,  
it Frysk. En do kinst fansels meidwaan. 

Yn de wike fan 14 oant en mei 21 febre waris 
sammelje wy jim foto’s. 
Hasto in moaie Fryske tekst op dyn auto of 
buske? Of advertearresto yn it Frysk? Lit 
it ús witte! Ferkeapest guod oan ’e dyk? 
Brûk it Frysk! Hast in bedriuw? Betink wêr 
en hoe’tst it Frysk sichtber meitsje kinst 
en lit ús it resultaat sjen. Om koart te 
gean: meitsje sels it Frysk safolle mooglik 
sichtber yn de iepenbiere romte en stjoer 
ús dyn foto.

Dêrneist wolle wy ek graach safolle 
mooglik foto’s hawwe fan oar Frysk 
datst bûten tsjinkomst. Tink dêrby oan 
buordsjes yn tunen, nammen op gevels, 
wurden op in muorre, teksten op buskes, 
reklamebuorden, strjitnammen en gean sa 
mar troch. Alles is wolkom! 

Fan 21 o/m 28 febrewaris diele wy de 
ynstjoeringen op ús socialmediakanalen. 
Sa meitsje wy it Frysk ek online sichtberder.
Under de moaiste ynstjoeringen ferlotsje 
wy in PraatmarFrysk-pakket.

Stjoer dyn foto(’s) yn de wike fan 14-21  
febrewaris (earder mei fansels ek) nei:  
Fryskopedyk@gmail.com of 
PraatmarFrysk@gmail.com. Jou dêrby 
dyn namme en de lokaasje fan de foto 
troch. Wy sjogge út nei dyn bydragen!

Dit is it sechsde boek yn in rige flotte 
en fermaaklike plysjeromans fan Jan 
Schokker, mei ynspekteur Ale Alema  
yn de haadrol.

De flecht fan 
Victor 
Jan Schokker 
Elikser
€ 14,95
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Bûterhoeke 3  
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Oant sjen yn ús websjop!

Ynternasjonale 
Memmetaaldei

Do krijst yn de online workshop 
Psychology fan dyn taal mear 
ynsjoch yn dyn eigen taalgedrach en 
-gewoanten en krijst hanfetten om 
dêrmei oan ’e slach te gean. Dêrneist is 
der romte foar dyn spesifike situaasje 
en dyn ferhaal.

Der binne 4 online workshops pland, 
allegear jûns fan 19.30-22.00 oere: 

Moandei 8 febrewaris (fol) 
Tiisdei 16 febrewaris 
Woansdei 24 febrewaris 
Tongersdei 25 febrewaris

Opjaan? 
Stjoer in mailtsje nei 
praatmarfrysk@gmail.com  
mei dyn namme en telefoannûmer  
en jou dêrby oan hokker jûn dy it bêste 
útkomt. De workshops binne fergees.

Beppe Xenia
Hein Jaap Hilarides
Bornmeer
€ 19,90
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Xenia, út de Dravadelte fan Slovenië, 
wurdt fereale op Freek Wassenaar, in 
boeresoan út It Bilt. Se trouwe yn 1933, 
it jier dat Hitler oan de macht komt. 
Dan rint Xenia in âlde leafde tsjin it liif. 
Dy moeting bringt it libben fan Xenia en 
Freek bot yn ûnstjoer.

www.afuk.frl

In bearegoed, -grappich en -leaf boek 
oer alles wat freonskip betsjutte kin, 
foar alle freonen op ’e wrâld.

Ik bliuw by dy
Smriti Halls 
Afûk
€ 14,99

1

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

Marten 
Groenhof, 
Boer Skilder  
yn It 
Heidenskip5

Jan Pieter Dykstra
De Ryp
€ 20,00
Marten Groenhof is boer, kin goed 
timmerje en hy is skilder. Hy hat 
mear as 500 skilderijen makke, dy’t 
ferspraat rekke binne oer de wrâld. 
Foar dit boek is in kar makke út de 
skilderijen dy’t ein augustus 2020 
oanbrocht binne yn It Swaeigat.
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Pake Pipermûs docht mei oan de 
Alvestêdetocht, dat fynt er it moaiste 
wat der is. Wat er net wit is dat Sipke, 
syn pakesizzer, stikem yn syn tas krûpt 
is, want Sipke woe ek sa graach meiride 
en Fryslân sjen.

Sipke syn 
Alvestêde-
tocht 
Lida Dykstra
Afûk
€ 7,99

Fryske boeken de wrâld oer

Online 
workshop

Boeketip 5 

De meiwurkers fan de Afûk Fryske 
boek- en kadowinkel fernimme troch 
de bestellingen yn de websjop hoefolle 
minsken, ek fan bûten ús provinsje, 
graach Fryske boeken lêze. Fia de 
webwinkel wurde in protte printeboeken 
besteld, dy’t har wei fine yn Europa, 
Amearika of Kanada. Mar ek de nije 
toppers, sa as Pippi Langkous, fine 
harren wei bûten Fryslân, ûnder oaren 
nei Sweden! 

Alle jierren komt der wer in grut oanbod 
oan nije boeken by, dy’t ferstjoerd wurde 
nei plakken oer de hiele wrâld, oant yn 
Japan en Nij-Seelân ta. Minsken fiele in 
bân mei de Fryske taal en mei Fryslân, 

Gouden Boekjes hawwe wat spesjaals. Wat 
ik aardich fûn oan dit boekje, wie dat ik 
Jesler en Nine meinimme koe nei de tiid dat 
ik sels bern wie en de Alvestêdetocht by ús 
efterhûs delkaam. Ik koe se op dy manier 
fertelle hoe moai en bysûnder oft dat wie. 
Se krigen der suver al sin oan en ik ek!

It is in prachtich boekje, lyts, mar grut yn 
it moaie. Lida wit altyd sa knap emoasjes 
mei humor te kombinearjen, sadat je 
oan ’e ein fan it ferhaal in goed gefoel 
oerhâlde. 

Reina Smeink-Kroodsma út Nij Beets

IEPENINGSTIDEN
24/7: websjop.afuk.frl

wêr’t sy op ’e wrâld ek wenje. In Fries 
bliuwe jo ommers foar altyd.

Websjop 24/7: websjop.afuk.frl

Sipke syn 
Alvestêde tocht
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