
 noflike lêsdagen 

Omke Ûle past 
op (0-4 jier)
€ 14,95 — Paul van Dijk

Omke Ûle moat op 
syn neefke Eppy passe. Eppy wol op 
aventoer, mar doart Omke Ûle dat wol?

Kneppelfreed 
2021 
€ 22,50 — Peter Boomsma

Hoe stiet it Frysk derfoar, 
70 jier nei Kneppelfreed? 
Ferline en takomst fan de 

Fryske taal, twatalich.

Tije (7-9 jier)
€ 14,95 — Mirjam  
van Houten

Tije ferhúzet nei de 
stêd: nije skoalle, nije freonen... opnij 
begjinne. Mei prachtige yllustraasjes.

Jip en Janneke 
yn it Frysk  
(0-8 jier)
€ 26,99 — Annie M.G. 
Schmidt

Klassiker fol foarlêswille dat yn gjin 
inkelde bernekeamer ûntbrekke mei.

Koartsluting op 
it Swynserhûs
€ 16,00 — Klaas Elgersma

Op it Swynserhûs yn it 
Britsumer Aldlân komt 

de oarloch wol hiel tichtby. In spannende 
dokumintêre roman.

De Goargels 
€ 16,99 — Jochem Myjer

It fantasyrike en 
spannende aventoer oer 
de Goargels, Brutelers en 

in jonge mei supereagen, no yn it Frysk.

Rock ’n Roll in 
Friesland –  
1960-1999
€ 45,00 — Red. Robert 
Wielinga

Libbensferhalen fan 42 Fryske rockers 
en unyk byldmateriaal út harren privee-
argiven. Tsjok boek fan hast 350 siden, 
prachtige foarmjouwing en in soad foto’s. 

 Fan de lytse mol, 
dy’t witte wol 
wa’t him op ’e 
kop skiten hat  
(0-4 jier) 

Alwer de njoggende printinge fan dit 
klassike printeboek! Ek te keap as 
minyboekje foar € 6,95.

Fryske planisfear
€ 12,95 — Rob Walrecht

De Fryske Planisfear lit 
de stjerrehimel op alle mominten fan it 
jier sjen. It helpmiddel om sels de stjerre -
bylden en stjerren kennen te learen.

Stip yn ’e trein 
(0-4 jier)
€ 14,99 — Eric Hill

Op reis mei Stip en syn beppe. In karton-
boek mei it lûd fan in echte stoomtrein!

De Hemelbouwer
€ 22,50 — Arjen Dijkstra

Arjen Dijkstra fertelt in 
ferrassend nij ferhaal oer 
it libben fan Eisinga en it 

ûntstean fan it Frjentsjerter Planetarium.

Wet fan de 
eleminten
€ 18,95 — Durk van der 
Ploeg

In ferhaal fol drama oer 
twa mannen dy’t inoar net meie en dochs 
mei-inoar in tocht oer it Waad rinne.

Timen op ’e 
tegels (0-4 jier)
€ 14,99 — Tjibbe 
Veldkamp

Timen bliuwt op de 
stoeptegels, want dat moast fan 
heit. Mar de tegels wurde optild troch 
straters, in frachtweinsjauffeur, 
havenarbeiders en sels in hyskraan…

Sipke syn Alve -
stêdetocht (4+) 
€ 8,99 — Lida Dykstra

Twatalich gouden boekje 
op rym oer Sipke pipermûs dy’t stikem 
by Pake Pipermûs yn syn tas krûpt en sa 
meidocht oan de Alvestêdetocht.

Namme:  ..............................................  

Adres:  ................................................  

Postkoade:  .........................................  

Wenplak:  ............................................  

Telefoannûmer:  ...................................

Ynpakservice? Kryst / neutraal / nee

Opstjoere nei de Afûk Fryske boek- en 
kadowinkel: Bûterhoeke 3, 8911 DH, 
Ljouwert. Ferjit net om in postsegel te 
plakken! De rekken wurdt meistjoerd  
mei dyn bestelling.

€ 14,25 
— Werner 
Holzwarth
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