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Foar dizze en oare boeken, sjoch op 
websjop.afuk.frl of scan de QR-koade.

It is de Gruffalo!
 

Julia Donaldson 
Afûk 
€ 14,50
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Wa is op stap yn it grutte donkere 
bosk? It is Mûs en hy treft dêr in foks, 
in ûle, in slang en… O help! O nee! 
It is de Gruffalo! Kinsto mûs helpe? 
Kartonboekje mei fingerpopke.
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Yn dizze biografy beskriuwt Liuwe H. 
Westra it libben fan dizze fûleindige 
strider foar it Frysk, yn de mienskip 
fan famylje, skoalle en universiteit, 
fan frisistyk en Fryske beweging.  

Pionier foar  
it Frysk 
Libben en striid fan Tony 
Feitsma (1928-2009)

Liuwe H. Westra 
Afûk
€ 49,50

No sa 
Klaas Werumeus Buning

Sabine van den Berg en 
Jan Pieter Dykstra Hzn
DeRyp
€ 22,50
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Dit boek, skreaun troch Sabine van 
den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn, 
jout in byld fan it oeuvre fan de yn 
Pitersbierrum wenjende en wurkjende 
keunstner Klaas Werumeus Buning.

Boeketip 5 

In boek fol mei ferhaaltsjes, 
gedichtsjes, ferskes, spultsjes en 
knutselwurkjes, spesjaal foar bern 
fan 2 o/m 6 jier. Mar gau (foar)lêze, 
sjonge en dwaan!

Winterboek

Ferskate skriuwers
Afûk
€ 9,991

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!

  /stichtingafuk
  /StichtingAfuk         

De nije heit&mem komt der wer oan! Yn it blêd lêsto 
ditkear û.o. oer babygebaren, bern dy’t adoptearre 
binne, bern dy’t net ite wolle, it boarstkankergen, 
‘de luisterkindmethode’ en noch folle mear.  
It blêd wurdt yn in oplaach fan 36.000 stiks troch 
hiel Fryslân rûnbrocht, ûnder mear by biblioteken, 
sikehuzen, basisskoallen en bernedeiferbliuwen, 
mar is ek fergees online te bestellen fia websjop.
afuk.frl. Do betellest dan allinne de ferstjoerskosten. 
In protte lêswille tawinske!

Irene Klompmaker oer it Winterboek: 
“Wylst ik it boek besjoch, komt Seppe 
(4) derby stean. Hy komt in spultsje 
tsjin dêr’t er aardichheid oan hat: 
mei stiften it lyntsje folgje om te 
ûntdekken hokker pakje fan wa is. Ik 
haw no al sin om mei Seppe te lêzen 
oer Sint-Marten, it ferlanglistje te 
meitsjen of krystkaartsjes te kleurjen 
en echt op te stjoeren nei syn bêste 
freontsjes.”

In fauna fan 
ingels
 

Durk van der Ploeg 
Het Nieuwe Kanaal 
€ 24,504

De haadpersoan yn dizze roman is in 
groanysk psychiatrysk pasjint dy’t 
yn ’e rin fan syn libben ferskillende 
kearen yn kliniken en ggz-ynstellings 
opnommen wurde moast. 

Tongersdei 27 oktober is it startskot 
fan de Ynsprekmaraton jûn. It doel fan 
de Ynsprekmaraton is dat der online 
300 oeren oan ynsprutsen Frysk 
sammele wurde fia Mozilla Common 
Voice. En elkenien kin meidwaan om 
dy 300 oeren te heljen!

Dy hûnderten oeren oan ynsprutsen 
Frysk sille brûkt wurde om apparaten 
lykas smartphones, smartspeakers 
en soarchrobots te learen om it 
Frysk te werkennen. Dan kinne wy 
oer in pear jier ús Google Home yn it 
Frysk freegje om de nijste hits ôf te 
spyljen, kin beppe yn it Frysk oan de 
soarchrobot freegje wannear’t har 
freondinne ek alwer delkomt om te 
kaarten, of kinsto yn dyn eigen Frysk 
dyn favorite Netflixsearje opfreegje. 
Oftst no in klaaiklút bist of in wâldpyk.

Doch mei!
Wolsto ek bydrage oan de digitale 
takomst fan it Frysk en dyn stim 
hearre litte foar dyn memmetaal? 
De camper fan de Ynsprekmaraton 
sil de kommende wiken op ferskate 
eveneminten yn Fryslân te finen 
wêze, dus sykje ’m foaral op en doch 
mei! Ek thús kinst fansels oan ’e bak! 
Gewoan mei dyn telefoan, tablet of 
kompjûter. Sjoch it how-to filmke 
fan de Fryske flogger troch de QR-
koade te scannen of gean gelyk nei 
ynsprekmaraton.frl. 

Op 21 febrewaris, Ynternasjonale Dei 
fan de Memmetaal, wurdt mei in grut 
feest bekend makke hoefolle oeren 
oan Frysk der ynstjoerd binne! Dy 300 
oeren moatte wy dochs helje?

Wâldpykjes en 
klaai kluten socht!

Op sneon 12 novimber komt Sinteklaas nei 
Nederlân ta! Dêrmei brekt wer in tiid oan 
fan kadootsjes betinken en kadootsjes 
keapjen. Witsto efkes net wat der op dyn 
ferlanglist stean moat, of wolst graach 
in orizjineel kado foar immen oars oan 
Sinteklaas meijaan? Tink dan ris oan in 
Frysk boek: in moai en persoanlik kado! 
Want: wa’t leaf is, krijt letters. 

Doch in boek kado
Mei de aksje ‘Doch in boek kado!’ wol 
de Afûk omtinken jaan oan alle moaie 
Fryske boeken dy’t der binne, foar alle 
leeftiden! Sikest bygelyks in printeboek, 
foarlêsboek, dichtbondel, roman, 
wurdboek, skiednisboek, Fryske resepten, 
aansichtkaarten of Fryske kado-artikels: 
sjoch dan ris yn ús (web)winkel. Wy binne 
net samar in boekwinkel, want wy binne 
spesjalisearre yn alles wat der yn en oer 
it Frysk en Fryslân ferskynt. De grutste 
kolleksje Fryske boeken en kado’s fynst by 
de Afûk!

Gjin ferstjoerskosten
Mei de feestdagen is winkeljen by de Afûk 
noch leuker en foardieliger as oars! Fan 
sneon 19 oant en mei sneon 26 novimber 
betellest yn ús websjop nammentlik gjin 

ferstjoerskosten (binnen Nederlân) mei de 
koade DIBKSINT22. Boppedat skeelt ús 
ynpakservice dy ek noch in soad wurk. 

Hâld de kommende tiid dizze krante, ús 
socials en de Afûk-nijsbrief yn ’e gaten 
foar mear ynformaasje en kadotips foar de 
feestdagen!

Fan herten wolkom yn ús moaie winkel 
oan de Bûterhoeke yn Ljouwert of 24/7 op 
websjop.afuk.frl!

Mei oare wurden 
It Fryske antwurd op it populêre spul ‘30 
seconds’. Perfekt foar de feestdagen: 
in spultsje dat soarget foar hilaryske 
mominten mei freonen en famylje. Komsto 
derút yn in heale minút?
€ 24,99
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gratis & fergees
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Gebaretaal  Adopsje   

It boarstkanker-gen   

De luisterkindmethode

 Nij! 
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