
Om de Nasjonale Boekewike te fieren 
wurde der de hiele wike, oant en mei no 
snein 6 juny, gjin ferstjoerskosten rekkene 
by online bestellingen yn de Afûk-websjop. 
Boppedat krije jo de hiele moanne juny, by 
in besteging fan minimaal € 15 oan boeken, 
it Boekewikegeskink der fergees by!

Boekewikegeskink yn it Frysk
It Boekenweekgeschenk fan 2021 is 
skreaun troch Hanna Bervoets. Ek dit jier 
hat it CPNB, yn gearwurking mei Boeken 
fan Fryslân, in Fryske oersetting fersoarge. 
De Fryske oersetting, ûnder de titel ‘Wat 
wy seagen’, is makke troch Baukje Zijlstra.

‘Wat wy seagen’
Wannear’t Kayleigh yn de finansjele 
problemen rekket, sollisitearret se nei in 
baan as ‘kontint moderator’ foar in online 
platfoarm dêr’t se de namme net fan 
neame mei. Har taak: beoardielje watfoar 

oanstjitjaande filmkes, foto’s en tirades 
ferwidere wurde moatte. 

It wurk is swier. Kayleigh en har kollega’s 
sjogge ôfgryslike dingen foarbykommen, 
en de rjochtlinen fan it platfoarm binne 
faak amper nei te kommen. Dochs fielt 
Kayleigh har op har plak, want binnen it 
moderatoareteam fynt se bruorskip. En 
as Kayleigh fereale rekket op har kollega 
Sigrid laket de takomst harren ta. Of liket 
dat mar sa? ‘Wat wy seagen’ is in ferhaal 
oer wa’t of wat ús wrâldbyld bepaalt.

Noch twa dagen fergees ferstjoeren yn de 
grutste Fryske websjop! Boppedat krije 
jo by in besteging fan minimaal € 15 oan 
boeken de hiele moanne juny (o/m 30 juny) it 
Boekewikegeskink der fergees by, salang’t 
der foarried is! 
 
websjop.afuk.frl

Tomke kin hast net wachtsje, mar hy 
moat noch sân nachtsjes sliepe foardat 
it feest is. Yllustrearre troch Luuk 
Klazenga. Uttearboekje, karton.

Tomke  
syn jierdei
Riemkje Pitstra 
Afûk
€ 6,504

Nationale 
Boekenweek:
gjin ferstjoerskosten  
& it Boekewikegeskink 
fergees!

It is him net oan te sjen, mar Tomke 
bestiet dit jier 25 jier. Tiid foar in feestje! 
Yn de feestmoanne juny ferskine der 
alderhande feestlike produkten en 
binne der leuke aktiviteiten. Sa is der 
in prachtich Tomke-jubileumboekje 
te krijen en binne der alle dagen nije 
Tomke-aventoeren te besjen op Omrop 
Fryslân. Fierder hawwe Geartsje Douma 
en Janneke Brakels in pear feestlike 
nije Tomke-ferskes makke. Meisjonge 
en -dûnsje mei! 

Alle pjutteboartersplakken en 
bernedeiferbliuwen hawwe in spesjaal 
feestkofferke krigen, mei dêryn 
û.o. it jubileumboekje, in spultsje, 
feestflachjes, fingerpopkes en in 
lesbrief mei aktiviteiten. Sa kinne sy it 
feestje mei Tomke meifiere! Dêrneist 
krije de pjutteboartersplakken en 
bernedeiferbliuwen yn juny ek besite 
fan Tomke, want dy ‘toert’ mei ferskate 
wurkwinkels by de lokaasjes del om 
mei de pjutten te dûnsjen, te sjongen 
en ferhaaltsjes te fertellen. Der is sels 
in echt Tomke-draaioargel! De toer 
sil ek by de biblioteken lâns, dêr’t 
Tomke dizze moanne in ekstra moai 
plakje hat. Wolsto mei dyn pjut nei in 
wurkwinkel yn de biblioteek? Sjoch op 
www.tomke.frl foar it programma. 

Yn septimber is it alwer feest! 
Op 18 septimber hâldt Tomke syn 
jubileumfeestje by de Muzykpleats yn 
Bûtenpost, mei taart, muzyk, spultsjes 
en in speurtocht. It feestjier wurdt 
ôfsluten mei de Fryske Foarlêswike, 
dy’t fan 27 septimber o/m 1 oktober 
wêze sil. Hûnderten foarlêzers sille dan 
wer op besite by pjutteboartersplakken, 
bernedeiferbliuwen en gastâlden, en 
nimme foar elke pjut in prachtich nij 
Tomke-temaboekje mei, dizze kear oer 
it tema ‘tiid’. 

Sjoch foar mear ynformaasje oer Tomke 
25 jier op: www.tomke.frl. 

It bêste fan 
Nyk de Vries 
Humor út ’e Wâlden
Nyk de Vries
Afûk
€ 7,50
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Skriuwer, dichter fan Fryslân en 
muzikant Nyk de Vries makket al 
jierren ultrakoarte komise ferhalen. 
Yn dit boekje binne de aldermoaisten 
bondele, mei prachtige tekeningen fan 
Willie Darktrousers.

www.afuk.frl

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

Sipke op it 
keatsfjild
Lida Dykstra
Afûk/Rubinstein
€ 8,995

It jierlikse famyljekeatsen is yn folle 
gong. Sipke sjocht fol spanning ta hoe’t 
it partoer fan pake Pipermûs it opnimt 
tsjin de iikhoarns. Oant ynienen muoike 
Aaf it ankel ferkloft, en net fierder spylje 
kin. Pake ropt Sipke it fjild yn. Kin er 
de wedstriid rêde? Yllustrearre troch 
Harmen van Straaten.
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Dizze Frysktalige natoergids oer 
beammen fertelt oer alderhande 
nijsgjirrige saken oangeande hout, 
beammen en bosk en jout unike 
ynformaasje oer foarm en funksje fan 
ynlânske beammen en ynfierde soarten.

Beammen 
- Fryske 
natoergids

Sake P. Roodbergen
Wijdemeer
€ 12,50

Tomke 25 jier!Boeketip 5 

Foar it skoalfak Frysk hat de Afûk 
twa digitale lesmetoaden. Foar de 
basisskoallen is dat Spoar 8, mei ûnder 
oaren Taalaktiviteiten, de Lêsline en 
Projekten.
Op it fuortset ûnderwiis biedt Searje 
36 in lesserige foar klasse 1, en Doch! 
(projekten), Lear! (taalfeardigens) en 
Undersykje! (ûndersyksfeardichheden) 
foar de hegere klassen.

It kardiel Frysk yn de Beropskontekst 
wurdt oanbean op it mbû. Dêrfoar wurdt 
de digitale learomjouwing eduFrysk brûkt, 
mei in basisline en ferdjipjende materialen 
foar de ferskate opliedingen.
De Afûk biedt dêrmei in trochgeande 
learline fan basis- oant beropsûnderwiis. 

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside 
fan de Afûk: afuk.frl – leare en ûnderwiis.

Twa jonges belibje, los fanelkoar, in 
ferskriklike jeugd. Yn Kanada komme se 
as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde. 
By tafal komme se derachter dat harren 
hertferskuorrende libbens ferweve 
binne… In bloedmoaie nije roman fan 
Hylke Speerstra.

Testamint fan 
de siel
Hylke Speerstra
Bornmeer
€ 29,90
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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!

NR.1 2021

gratis & fergees

MEI FOARLÊSFERHALEN, DE NI JSTE BERNEBOEKEN, ÚTKNIPPL ATEN EN NOCH FOLLE MEAR…

 Hormoanen de baas  Mei bern op ’e yogamatte  Pesten  Oer de blomkes en de bijkes  Tomke 25 jier

Yn dit prachtige simmernûmer fan 
heit&mem is der omtinken foar bern 
yn it ferkear, omkes en tantes, de bij, 
hormoanen, bern en yoga, pesten en 
noch folle mear! Fan heal juny ôf wurdt 
it blêd troch hiel Fryslân ferspraat.  
Heit&mem is twatalich en ynformearret 
âlders en professionals oer opfieding 
en taal. It tydskrift is foar alle 
ynwenners fan Fryslân en fergees foar 
elkenien. Sjoch op heitenmem.nl foar 
de ferspriedingslist mei alle adressen. 

Frysk op 
skoalle

websjop.afuk.frl
http://www.tomke.frl
http://www.tomke.frl
www.afuk.frl
www.websjop.afuk.frl
https://afuk.frl/leare-en-underwiis-frysk-leare-de-afuk-helpt-dy-graach/
http://heitenmem.nl

