
It is dit jier feest, want Tomke blaast 
yn 2021 mar leafst 25 kearskes út. Yn 
juny waard dat fierd mei in tal feestlike 
aktiviteiten en produkten. Mar it jier 
is noch net foarby! Ek septimber is in 
feestlike moanne foar Tomke. 

Op sneon 18 septimber hâldt Tomke syn 
jierdeifeestje! Mei taartsjes, ferhaaltsjes, 
muzyk en in superleuke speurtocht. Alle 
lytse Tomke-fans binne mei ien âlder/
begelieder wolkom by de Muzykpleats 
yn Bûtenpost. It feestje is yntusken 
útferkocht, dat wurdt in gesellige boel! 

Tomke reizge yn juny troch hiel Fryslân 
mei ferskate wurkwinkels, en dêrby 
hoegden de bern net stil te sitten! Der 
waard dûnse en songen, der waarden 
moaie ferhalen ferteld en der wie in echt 
Tomke-draaioargel. Yn septimber giet 

de Tomke-toer noch by guon biblioteken 
del, sjoch op www.tomke.frl foar de 
lokaasjes en data.

Fan 27 septimber o/m 1 oktober is de Fryske 
Foarlêswike. Hûnderten foarlêzers komme 
dan op besite by pjutteboartersplakken, 
deiferbliuwen en gastâlders, om dêr foar te 
lêzen út it nije Tomke-temaboekje. It nije 
boekje ‘Tomke troch de tiid’, dat ek yn it 
Biltsk en Stellingwerfsk ferskynt, krije de 
bern nei it foarlêzen mei nei hûs. It sit wer 
grôtfol mei moaie ferhaaltsjes, ferskes en 
opsisferskes. Yn dit feestlike jier krije alle 
bern boppedat in ekstra kadootsje by it 
boekje...

Tomke is in foarlês- en taalstimulearrings-
programma yn it Frysk foar pjutten. Sjoch 
foar mear ynformaasje oer Tomke op: 
www.tomke.frl. 

Omkearboekje mei beskôgingen 
dy’t oarspronklik skreaun binne foar 
www.itnijs.frl, de site mei it wrâldnijs  
yn de Fryske taal.

Lykwicht & 
Harmony
Wytze Brandsma
eigen behear
€ 12,50
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Feest foar Tomke!Fûgel en Mol 
ûntdekke in 
wrâldtaal
Marijke Keur
Louise
€ 15,- 
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Fûgel libbet yn de loft en Mol libbet 
ûnder de grûn. Se libje yn twa 
ferskillende wrâlden. De twa beslute 
om elkoar te helpen en leare elkoars 
wrâld te begripen.

www.afuk.frl

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

Gerrit van  
der Wielen –  
stadsarchi tect 
van Leeuwarden
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Martine van der Wielen-de Goede
Verloren
€ 29,00
Gerrit van der Wielen gie yn 1787 nei 
Ljouwert om him te ûntwikkeljen 
fan mitselersfeint ta allround timmer-
baas. Syn partikuliere boubedriuw 
waard letter it grutste fan de stêd. 
As stedsarsjitekt levere hy tusken 
1813 en 1843 in wichtige bydrage oan 
de oergong fan Ljouwert fan in fêsting 
yn in iepen stêd.
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Keunstner Gosse Koopmans (1957) hat 
in nije start makke yn it Grinzer doarp 
Warfhuizen. Dêr ûndergiet syn wurk 
fernijende ympulzen. ‘Reflecties’, mei in 
ynlieding fan Susan van den Berg, stiet 
fol mei foto’s fan Koopmans’ kleurrike 
skilderijen, krêftige tekeningen en 
ymposante panorama’s.

Gosse 
Koopmans – 
Reflecties
Gosse Koopmans
De Ryp
€ 22,50

Friese les?!

Boeketip 5 

Rianne Blokzijl is dosinte Frysk by it 
Ljouwerter Lyseum. By de Afûk jout se 
Fryske les oan folwoeksenen. Wy lizze 
har in pear fragen foar:

Yn dizze trilogy binne trije skûtsje-
romans fan Hilda Talsma bondele. Trije 
romans fol spanning, aventoer, humor 
en romantyk, dy’t de lêzer meinimme 
yn ’e wrâld fan de skûtsjesilerij en de 
simmer yn Fryslân. De dielen binne ek 
los te krijen.

Wyntrilogy
Hilda Talsma
Elikser
€ 24,501

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!

Keimpe  
de Krokodil 
Sûnt in pear jier kinne bern, âlders en 
learkrêften kennis meitsje mei Keimpe 
de Krokodil. Keimpe de Krokodil stiet 
foar lêspromoasje yn it Frysk, foar 
bern fan 4-8 jier. Lêzen stimulearret de 
ûntwikkeling fan taal, de fantasy en de 
konsintraasje. Dat jildt foar alle talen, 
dus ek foar it Frysk. Bern dy’t harren 
memmetaal goed behearskje, kinne 
makliker in oare taal leare. 
Keimpe de Krokodil wol bern stimu learje 
om te kiezen foar Fryske boeken en 
ferhalen. Dêrmei wurdt wearde jûn oan it 
Frysk as memmetaal en as twadde taal. 
Alders en learkrêften wurde oantrune 
om Frysk foar te lêzen en de begjinnende 
lêzer sjocht dat sels Frysk lêze leuk is en 
hielendal net yngewikkeld.
Keimpe de Krokodil is al in skoftke te 
finen yn de Fryske metoade Spoar 8, 
mar fan dizze simmer ôf binne Keimpe 
en syn freontsjes ek te finen yn hoareka-
gelegenheden en leit it grutte ‘Wêr is 
Keimpe?’-sykboek yn de boekhannel. 

Yn de Fryske Foarlêswike, fan 
27 septimber o/m 1 oktober, is it nije 
Keimpe-lêsboekje ‘De winskmasine’ 
fergees te krijen yn de biblioteken.  
De basisskoallen krije it boekje  
ek tastjoerd, mei de byhearrende 
lesbrief. 

1. Wat is de winst voor niet-
Friestaligen als ze Fries leren? 
Cursisten geven vaak aan dat zij door 
Fries te leren een betere positie in de 
gemeenschap ervaren. Friezen waarderen 
het als niet-Friezen de taal leren en ze 
laten dat merken ook. Het leren van 
het Fries geeft een bepaalde mate van 
acceptatie door Friezen, en de cursisten 
hebben het gevoel ‘er meer bij te horen’. 

2. Ast opgroeid bist mei it Frysk, is in 
kursus dan wol nedich? 
De kursisten dy’t it Frysk al behearskje 
en de kursus folgje, leare oer it algemien 
it meast op it momint dat we it oer 
gramma tika hawwe. Bygelyks de tiidwurd-
folchoarder en de útgongen by ferlytsings-

wurden en meartallen. De wurdskat 
fan Fryskpraters wurdt ek grutter. 
Fryskpraters leare troch de kursus wat 
krekt al en wat net Frysk is. De spultsjes 
dy’t ik mei harren doch, bygelyks mei 
sprek wurden en siswizen, fynt elk altiten 
hartstikke leuk om te dwaan. 

3. Wat is de sjarme fan it lesjaan 
oan folwoeksenen? 
Se binne entûsjast, hawwe in yntrinsike 
motivaasje om de taal te learen en 
komme nei de lessen nei my ta mei 
fragen oer dingen dy’t sy yn de praktyk 
opfongen hawwe en dêr’t sy mear 
oer witte wolle. Op dy wize leare de 
kursisten ek fan elkoar, omdat der 
petearen ûntsteane oer dy fragen. 

Lêze jim mei?
www.keimpe.frl 
www.spoar8.frl 

It Keimpe-projekt  
is in inisjatyf  
fan Afûk,  
FERS en Cedin.
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