
Mirjam van Houten wurke earder as 
sjoernalist en webredakteur, mar fan 2010 
ôf is sy fulltime skriuwer en yllustrator. 
By beppe útfanhûs is har aldernijste 
printeboek, foar jong en âld(er). 

Hoe is it idee foar it boek By beppe 
útfanhûs ûntstien? 
Ik woe in ferhaal meitsje oer ûnwennich 
wêzen. Unwennigens kin by guon bern sa 
bot opspylje dat in nachtsje útfanhûs gean 
hiel yngripend is. Doe’t ik der langer mei 
dwaande wie betocht ik dat ûnwennigens, 
in gemis fiele, fansels fan alle (leef)tiden 
is. Yn dit ferhaal binne it famke én beppe 
beide ûnwennich op harren eigen manier.  

Wat komt meast earst; tekst of 
yllustraasje?
Yn dit gefal ha ik earst de tekst skreaun, 
mar oarsom hie ek kind. Foardat ik begûn 

hie ik it folsleine idee al yn ’e holle. It 
ferhaal wurdt foar in grut part ferteld 
troch de yllustraasjes. De tekst fertelt it 
ferhaaltsje fan it famke Maaike, mar yn 
de tekeningen haw ik besocht in twadde 
ferhaalline, it ferhaal fan beppe, sjen te 
litten. Tekst en tekeningen binne dus like 
wichtich.

Wat is foar dy belangryk asto in boek 
makkest?
Bern en âlden moatte fral wille hawwe as 
se in boek besjogge of lêze, dêrnjonken 
besykje ik altyd de karakters sá foarm 
te jaan dat se emoasjes oproppe; de 
personaazjes moatte de lêzer oan 
it laitsjen meitsje, by it hert krije of 
begrutsjen by se opwekke, wat ek mar.  
As dat slagget, bin ik al in hiel ein.

www.mirjamvanhouten.nl

De alderearste Frysk-Deenske blom-
lêzing presintearret oersette fersen 
fan fjouwer dichters út Fryslân en fiif 
Deenske dichters, út Aarhus. It idee 
ûntstie doe’t de Fryske dichters by 
in besite oan Aarhus, fielden dat hja 
harren in oar hûs fûn hienen; dêrfan de 
titel Oar hûs/Et andet hus.

Oar hûs/ 
Et andet hus
Ferskate dichters
Hispel
€ 21,504

Bij beppe útfanhûs
200 jaar  
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Henk Dijkstra
Bornmeer
€ 49,90
Yn dit ryk yllustrearre wurk beskriuwt 
Henk Dijkstra de histoarje fan de 
lânbou meganisaasje yn Fryslân, mei 
reiskes nei nasjonale en ynternasjonale 
ûntjouwingen. Oan ’e ein wurdt de skied-
nis fan de wichtichste Fryske fabrikanten 
fan 25 lânboumasinen beskreaun.

www.afuk.frl

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

Jentsje Popma 
kunstenaar met 
een missie
Erik Betten, Susan van den 
Berg, Jan Henk Hamoen
Bornmeer
€ 24,90
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Mei foto’s en yllustraasjes lit dit boek 
it alsidige kreative fakmanskip sjen fan 
Jentsje Popma, keunstner mei in misje.
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It klassike printeboek fan Tjibbe 
Veldkamp. Sa as tasein bliuwt Timen op 
de stoeptegels. Ek al wurde de tegels 
optild troch strjitmakkers, in frachtwein-
sjauffeur, havenarbeiders en sels in 
hyskraan… Yllustrator: Kees de Boer.

Timen op ’e 
tegels
Tjibbe Veldkamp
Afûk
€ 12,50

Taal is de kaai 
ta goeie soarch

Boeketip 5 

‘We kinne in soad mei ús taal, mar 
we binne ús dêr net altyd bewust 
fan. Taal ferbynt en komt oan ús 
gefoel’, seit Femmy van Krimpen. 
Femmy is praktykbegelieder by de 
gemeente Súdwest-Fryslân en mei it 
gebietsteam beäntwurdet sy fragen 
oer finânsjes, relaasjes, opfieding fan 
elkenien dy’t harren help ynroppe.  

Taal is bepalend foar it wolwêzen fan 
minsken dy’t soarch nedich hawwe. 
Fiel ik my thús, fielt it fertroud, bin 
ik op myn gemak? Dat gefoel hinget 
gear mei de taal dy’t troch fersoargers 
sprutsen wurdt. It taalgebrûk bepaalt 
de ôfstân tusken fersoargjende 
en soarchfreger. It brûken fan de 
memmetaal makket dy ôfstân lytser. 

Dat taal ek te krijen hat mei identiteit 
en kultuer, hat Femmy ek yn de praktyk 
ûnderfûn: ‘Do moatst wol snappe hoe’t 
de kultuer yninoar sit. It ûnderkuolle 
it koe minder is meast bedoeld as in 
grut komplimint, wylst it kin krekt faak 
betsjut dat it eins wat tefolle wurdt. 
Soks seit ek wat oer de minsken en har 
manier fan tinken en libjen.’ 

De Afûk biedt mei it projekt 
Frysk yn ‘e soarch ynformaasje, 
foarljochting en advys oan soarch- en 
wolwêzenprofesjenels (yn oplieding) 
dy’t wurkje yn in meartalige regio. Yn 
gearwurking mei soarchorganisaasjes 
wurdt wurke oan it fergrutsjen 
fan it taalbewustwêzen fan 
profesjenels en it ûntwikkeljen fan 
ynformaasjemateriaal en helpmiddels 
yn de eigen taal. Sjoch foar mear 
ynformaasje en it hiele ynterview mei 
Femmy van Krimpen op de website 
www.friesindezorg.frl. 

Mem moat fuort en Maaike sil by beppe 
útfanhûs. Beppe fynt fan alles út, mar 
wat letter it wurdt, wat mear Maaike har 
mem mist. Beppe wit ried, mar no kin 
beppe sels net mear sliepe...

By beppe 
útfanhûs
Mirjam van Houten
Afûk
€ 14,95
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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!

Fergetten 
Wurden

Timen op ’e tegels 

  ORNARIS  

Yn it radioprogramma Goeiemiddei op 
Omrop Fryslân besprekt ús kollega 
Mirjam Vellinga sûnt begjin dit jier alle 
moannen in bysûnder of fergetten wurd. 
Wat betsjut it wurd? Hoe waard of wurdt 
it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no 
oare wurden en kinne wy dit wurd faaks 
wer op ‘e nij yntrodusearje? De wurden 
dy’t oant no besprutsen binne, lykas 
‘skruten’ en ‘ornaris’, binne werom te 
finen op de website fan de Afûk en fia de 
Facebookside fan Praat mar Frysk. Op 
tongersdeitemiddei 8 july om 15.10 oere 
hinne sil Mirjam wer in fergetten wurd 
besprekke. 

Dit humoristische verhaal over de 
ondeugende Timen is een herkenbaar, 
avontuurlijk en grappig verhaal wat onze 
jongens erg aanspreekt. In het verhaal 
zit veel herhaling, wat helpt om het beter 
te begrijpen. Zoon Timo (3) vindt het heel 
erg leuk dat er allemaal stoere mannen 
in het verhaal voorkomen zoals een 
stratenmaker, een vrachtwagenchauffeur 
en een kapitein. Hij kijkt zijn ogen uit! Dit 
is zo’n boek waarvan je zou willen dat elk 
kind er eentje van in zijn kast heeft staan!
Carin Wassenaar, moeder van Milan (5) en 
Timo (3).

http://www.mirjamvanhouten.nl
www.afuk.frl
www.websjop.afuk.frl
https://friesindezorg.frl/

