
De nije heit&mem is wer ûnderweis! It 
twatalige tydskrift ferskynt twa kear jiers 
en is fergees op in protte plakken yn  
Fryslân te krijen. It tydskrift wurdt op 
mear as 500 plakken yn Fryslân ferspraat, 
ûnder oaren by biblioteken, sikehuzen, 
basis skoallen en bernedeiferbliuwen. 

It nije nûmer ferskynt healwei juny en giet 
ûnder oaren oer neikommerkes, hynder-
coaching, de ferdieling fan de soarchta-
ken thús en boartersôfspraken. It blêd is 
bedoeld foar âlders en opfieders mei bern 
fan 0 oant 12 jier. 

It projekt heit&mem hat as doel om oan-
steande en (jonge) âlden te ynformearjen 
oer it grutbringen fan bern. Meartaligens 
is dêr in substansjeel ûnderdiel fan. 
Heit&mem docht dat troch de ynformaasje 
benammen yn it Frysk oan te bieden, mar 
ek yn it Nederlânsk.

Dêrneist is der de lytse heit&mem, in 
meartalich tydskrift spesifyk rjochte op 
âlders mei jonge bern (0 oant 2 jier) yn 
Fryslân. De lytse heit&mem wurdt fergees 
ferspraat yn in oplaach fan 8000 eksim-
plaren fia it Taalkado.

De grutte  
ferrassing foar de  
memmen fan Stan 

Astrid Kuiper
Louise
€ 17,504

www.afuk.frl

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

Het Beerenburg 
Evangelie volgens 
Piter Wilkens  

Harry de Jong
Fotograaf: Niels Westra
Louise
€ 22,50
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Singer-songwriter Piter Wilkens hat 
net allinnich in passy foar muzyk, mar 
ek foar bearenburch. Yn dit boek giet er 
op syk nei de oarsprong fan dy drank. 

3
Op 17 novimber 1944 waard Piebe 
Hoekema fan Koudum troch Dútske 
offisieren deasketten by Norg. Jan de 
Vries hat yn kaart brocht wat der bard 
wêze kin; syn befiningen foarmen 
de basis foar in toanielstik yn trije 
monologen troch Ytsje Hettinga.

It grutte 
swijen  
De moord op Piebe 
Hoekema en de gevolgen 

Ytsje Hettinga/Jan de Vries
DeRyp
€ 15,-

Kom út dy 
kraan!
Tjibbe Veldkamp
Afûk
€ 14,99 2

Bern meie net op it bouplak komme, 
dat wit Bouwe bêst. Op in dei krûpt 
er al ûnder it stek troch en bestjoert 
de wals, de semintwein en de kraan. 
Wêrom docht er dat? 

Boeketip 5 

Famke fan snie is in boartlike, byldrike 
bondel fol dreamen en fantasy. De 
fersen foarmje in lange, skrinende 
reis yn in sykjen nei fersoening mei 
it ferlies fan in famke. Winner fan de 
D.A. Tammingapriis 2022, foar it bêste 
literêr debút.

Famke  
fan snie
Paul van Dijk
Afûk
€ 15,-  
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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!
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De Afûk, Learning Hub Friesland en 
Kennissintrum Mercator hawwe in 
Europeeske subsydzje krigen foar 
it trijejierrich projekt ‘WikiWomen’. 
Yn gearwurking mei middelbere 
skoallen en Wikipedia-organisaasjes 
út Baskelân en Ierlân sette de Fryske 
kennispartners harren de kommende 
trije jier yn om Wikipedia yn 
Europeeske minderheidstalegebieten 
te brûken as in middel om digitale 
geletterdheid, sosjale belutsenens en 
taalfeardigens te ûnderwizen. 

By it projekt wurkje de Fryske 
partners gear mei Wikipedia-
organisaasjes en skoallen út Ierlân en 
Baskelân, dêr’t ek in minderheidstaal 
sprutsen wurdt. De fokus leit op 
it skriuwen fan artikels oer froulju 
en it skriuwen yn de eigen taal. 
“Dus it giet yn dit projekt eins om 
twa emansipaasjeslaggen: de 
emansipaasje fan de minderheidstaal 
en de emansipaasje fan de frou”, seit 
projektlieder Mirjam Vellinga.

Dat it projekt yn trije ferskillende 
lannen útfierd wurdt, biedt moaie 
kânsen foar Fryske learlingen en 
dosinten. Ut de trije regio’s wei 
komme learlingen en dosinten 
meielkoar yn kontakt troch 
ferskillende útwikselingen yn ’e rin 
fan it projekt. Mirjam Vellinga: “Foar 
learlingen wurde dat in soarte fan 
‘Wikithons’, wêrby’t se mei-inoar 
wurkje oan harren artikels ûnder 
begelieding fan dosinten en de 
minsken fan Wikipedia.”

Yn maart hawwe de bûtenlânske 
partners yn Ljouwert west foar in 
twadeiske byienkomst. De fokus lei 
doe benammen op it dielen fan kennis 
en ûnderfining. Yn juny sil in Fryske 
delegaasje nei Baskelân om ûnder 
lieding fan Wikipedia-eksperts út 
Baskelân en Ierlân mear te learen oer 
Wikipedia en hoe’t dat ynset wurde 
kin yn it ûnderwiis.

Op snein 19 juny is it wer heitedei, dé dei 
om heit efkes lekker yn it sintsje te setten. 
En dat dochst fansels yn de taal fan dyn 
hert! De Afûk hat in grut ferskaat oan 
moaie Fryske kado’s yn de winkel. Miskien 
in nijsgjirrich of spannend Frysk boek of, 
foar de heit mei lytse bern, in skattich 
foarlêsboek? Wy ferkeapje in hiel soad 
leuke kado’s dêr’t heit grif bliid fan wurdt! 
Wolst it lyts hâlde, of dyn kado ekstra 
moai meitsje: in grappich of leaf kaartsje 
foar heit docht it ek altyd goed! 
In moaie heitedei tawinske!

www.websjop.afuk.frl

Hiel bliid binne Tess en Fleur mei har 
krektberne neefke Stan. Se ferrasse 
de memmen fan Stan, tante Liz en 
tante Noor, mei in prachtich fersierd 
hûs. Mar mei heit en mem meitsje se 
nóch in grutte ferrassing…

Mear Frysk en 
mear froulju 
op Wikipedia

Op de webside heitenmem.nl wurdt 
aktuele ynformaasje jûn oer meartalich 
opfieden en it grutbringen fan bern fan 
0 oant en mei 12 jier. De webside heiten-
mem.nl en de bybehearrende Facebook- 
en Instagramside wurdt goed besocht 
en de besikersoantallen groeie noch alle 
dagen.
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