
Fan it tydskrift heit&mem is krekt in 
moaie special ferskynd, de pake&beppe. 
Yn dat blêd, spesjaal bedoeld foar pakes 
en beppes - mar fansels ek foar heiten 
en memmen, steane û.o. artikels oer it 
belang fan it trochjaan fan de Fryske taal, 
oer bern dy’t deselde hobbys hawwe as 
harren pake of beppe, oer de rol fan de 
paken en beppen yn dizze tiid en oer in 
libbenslange freonskip, mar ek moaie 
foarlêsferhalen.  
Yn gearwurking mei Dat wie doe sa is 
der in apart ûnderdiel yn it tydskrift 
opnommen mei fragen foar pake en 
beppe. Bygelyks oer hoe’t it eartiids op 
skoalle wie, mei watfoar boartersguod 
pake of beppe boarte en wat se eartiids 
ieten. Koartom, stof genôch om mei de 
bern en bernsbern oer te praten.

De kommende moannen komt der 
nij digitaal materiaal fan Dat wie 
doe sa beskikber foar thús of foar 
wolwêzensaktiviteiten foar de âlderein. 
Wolst mear dwaan mei it opheljen fan 
oantinkens en it fertellen fan ferhalen fan 
eartiids, meld dy dan oan foar de nijsbrief 
fia datwiedoesa@gmail.com. 

De pake&beppe is no online te bestellen 
by de Afûk op websjop.afuk.frl. It 
blêd is fergees, betellest allinne de 
ferstjoerskosten. Kinst ek in eksimplaar 
ophelje by de Fryske boek- en kadowinkel 
fan de Afûk oan de Bûterhoeke 3 yn 
Ljouwert of by de biblioteek (sjoch foar 
de iepeningstiden en mooglikheden op 
harren site). Fansels kinst de pake&beppe 
ek online lêze op www.heitenmem.nl.
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gratis & fergees

Deselde passy 
as pake en beppe
Pake en beppe fertel 
ris? Freondinnen 
foar it libben
Foarlêsferhalen

Kievitskoorts jout in libbene beskriuwing 
fan de eksploitaasje fan de ljip en de 
(sub)kultuer dy’t dêrmei gearhinget. 

Kievitskoorts 
Siebren Siebenga
Noordboek
€ 17,50
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It tydskrift ‘pake&beppe’

Bûterhoeke 3  
Ljouwert 

(058) 234 30 70
ynfo@afuk.frl

www.afuk.frl

Oant sjen yn ús winkel!

Ofrûne febrewaris wie de start fan de 
kampanje #dêromfrysk. Troch Google 
Assistant it kommando “Hey Google, 
praat met een bekende Fries!” te 
jaan, kin elkenien mei ien fan de acht 
bekende Friezen prate dy’t meidogge 
oan de kampanje en dy’t graach 
fertelle wêrom’t it Frysk foar harren 
sa wichtich is. Besykje it mar ris!

Njonken dat it Frysk in moaie taal 
is en dy taal diel útmakket fan de 
identiteit fan in soad (ek jonge) 
minsken, smyt in goeie behearsking 
fan it Frysk boppedat foardielen 
op. Tink oan it belang fan taal yn 
alderhande beroppen yn de soarch, 
de sales en de oerheid. Dêrneist 
is meartaligens op it stuit in ‘hot 
item’. Meartalige bern hawwe oer it 
algemien in liniger brein en in better 
ûnthâld.

 

De kampanje #dêromfrysk is opset 
mei it doel om mear learlingen te 
prikeljen om it Frysk as eksamenfak 
te kiezen. It bybehearrende materiaal 
is werom te finen yn de metoade 
Searje 36 en op skoalle by de dekaan. 
Mear ynformaasje stiet op afuk.frl/
derom-frysk. 

#dêromfrysk slút oan by de ambysje 
Taalplan 2030, dy’t stelt dat alle 
skoallen yn it Fryske taalgebiet yn it 
jier 2030 it Frysk op in foldwaande 
nivo oanbiede. Tink dêrby oan 
bewustwêzen, it ferstean, lêzen en 
praten fan de taal, mar ek it skriuwen 
derfan.

It Bijeboek
Charlotte Milner
Afûk
€ 15,002

Wêrom al dy drokte oer bijen? Wat 
dogge se de hiele dei? Wêrom binne 
bijen belangryk? Untdek mei dit boek 
wêrom’t bijen ús help nedich hawwe en 
watsto dwaan kinst. Leeftiid: 5-13 jier

www.afuk.frl

Fjouwer soannen út dit gesin wienen 
homoseksueel, mar dat wie net 
de reden dat se yn it ferset sieten. 
It wie in famylje dy’t ûnder drege 
omstannichheden grutte moed 
toande. Se kinne ús yn dizze tiden ta 
in ljochtend foarbyld wêze.

Je mag wel 
bang zijn, 
maar niet laf
Toni Boumans  
Uitgeverij Balans
€ 23,99

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

Om
Geart Tigchelaar
Afûk
€ 19,50
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Geart Tigchelaar en syn fyts. 
Stadichoan is dat in bekend span 
wurden. Yn dit boek hat er inkelde 
ûnderfiningen dy’t er ûnderweis opdien 
hat, ferwurke ta in – sa’t er it sels 
neamt – psychologyske fytsroman.
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Yn dit boek fertelt auteur Van Doorn 
it ferhaal fan in trochtaastend 
folk wêrfan’t de oarsprong en 
ynfloed fier foarby de grinzen fan 
it hjoeddeistige Fryslân rikke. 
Net-Friezen jout er in ynkyk yn dat 
bûtengewoane stikje Nederlân, 
Friezen hâldt er in spegel foar.

De Friezen 
– een 
geschiedenis
Flip van Doorn
Thomas Rap
€ 24,99

#dêromfryskBoeketip 5 

OM
Ast it boek ‘Om’ sjochst, tinkst fuort: 
dit is in modern en ‘fris’ boek. It kaft is 
sûnder opskik en witst fuort wêr’t it om 
draait, nammentlik om fytsen. In boek 
dat net al te folle tiid yn beslach nimt, 
de haadstikken binne noflik op lingte. In 
ferhaal dat in protte werkenning oproppe 
sil ast oan fytsfakânsjes dochst, en in 
skriuwer dy’t seks op papier doart te 
setten op in wize dat it gjin porno wurdt. 
Al mei al in boek om ris te lêzen, en om 
oer nei te tinken.
Pytrik de Groot, Dronryp 

Nij

IEPENINGSTIDEN
Us winkel is iepen op ôfspraak, fan 
moandei oant en mei freed fan 9-17 
oere. Belje 058-234 30 70 of stjoer 
in mail nei afukwinkel@afuk.frl.

Of bestel 24/7 fia de websjop, 
websjop.afuk.frl. Bestellingen 
ophelje kin ek, fan moandei oant 
en mei freed fan 9-17 oere.
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24/7: websjop.afuk.frl
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