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

Oer mûzen en 
mannen
 

Oersetter: Jan Pieter 
Dykstra Hzn 
DeRyp 
€ 17,50 
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Oer Mûzen en Mannen is oarspronklik 
skreaun as toanielstik. Masterlik 
beskriuwt John Steinbeck it paad fan 
de tragyk nei de ein fan de freonskip 
fan twa mannen.
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In deuze kynderbibel in ’t Bildts staan 
sestig ferhalen út ’t Ouwe en ’t Nije 
Testamint. ’n Prachtig boek foor de 
jonge en de ouwere generasy om te 
lezen en om foor te lezen.

Kynderbibel in  
’t Bildts

Sytse Buwalda 
Bildtse Boekerij
€ 14,50

En dat foar  
in kat
Ate de Jong
Het Nieuwe Kanaal
€ 19,50
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In boek foar katteminsken: “Ik bin 
Bonne. In kat. Ik fertel jim oer alle 
minsken dy’t ik yn myn njoggen 
libbens troffen haw.” 

Boeketip 5 

Moaie, spannende, gekke, fleurige 
ferhaaltsjes, gedichten en ferskes 
om alle dagen út foar te lêzen!

It Grutte 
Foarlêsboek II
Ferskate skriuwers
Afûk
€ 22,501

Fries leren moeilijk?  
Falt ta!
Ben je in Fryslân komen wonen en 
wil je de taal leren verstaan? Of wil je 
bijvoorbeeld voor je werk Fries kunnen 
spreken? Is ferstean en praten gjin 
probleem, mar wolst (better) Frysk 
skriuwen leare? Dan bist by de Afûk 
oan it goede adres: wy fersoargje 
kursussen Frysk, foar elkenien dy’t 
it Frysk ferstean, lêzen, praten of 
skriuwen leare wol. Dat dogge wy op 
ferskate plakken troch hiel Fryslân, 
dus fêst ek by dy yn ’e buert. Past 
sa’n groepskursus op lokaasje dy 
net? Dan kinst ek kieze foar in online 
kursus of selsstúdzje. Sjoch foar mear 
ynformaasje op kursus.afuk.frl. 

Grutte Foarlêsboek
Antje Feenstra út Tsjummearum, juf fan 
groep 1 en 2 fan It Iepen Finster yn Achlum:
“Yn it Grutte Foarlêsboek II steane 
wol mear as sechstich prachtige en 
spannende ferhaaltsjes, ferskes en 
gedichtsjes, skreaun troch ferskate 
skriuwers. Ferhalen oer jierdei wêzen en 
ûnwennichheid, mar ek oer kabouters en 
oer Tomke. Ferhalen dy’t goed passe by 
de bern yn ús klasse. It is in boek mei in 
hurd omslach, mei werklik wier prachtige 
yllustraasjes.” 

Antje is lid fan it Afûk-boekpanel.  
Mear ynformaasje?  
Sjoch op heitenmem.nl/afuk-boekpanel

Hear fan ’e 
miggen
 

Oersetter: Geart 
Tigchelaar 
Hispel 
€ 20,-4

Lord of the Flies fan William Golding 
ferskynt no yn it Frysk. Oft it boek no 
in realistysk young adult-boek is of 
net, it bliuwt hoe dan ek in spannend 
en nijsgjirrich ferhaal.

Oer trije wiken is it alwer krysttiid! 
Sikest noch in orizjineel presin t-
sje? Tink dan ris oan in moai Frysk 
boek: in weardefol persoanlik 
kado. En desimber is fansels dé 
tiid foar noflike lêsdagen!

BoekeTip10
Ynspiraasje nedich by it útsykjen fan 
in nij boek? Sjoch dan ris yn de Afûk 
BoekeTip10. Alle moannen sykje wy 
10 nije titels út dy’t it fertsjinje om 
der in ljochtsje op te setten. De Tip10 
wurdt op de earste fan de moanne 
bekend makke op ús website en 
socials en fynst him fansels ek yn 
ús winkel en websjop. Foar jong of 
âld: foar elk sit der wat by! Want de 
grutste kolleksje Fryske boeken en 
kado’s fynst by de Afûk. 

Gjin ferstjoerskosten
Winkeljen by de Afûk is mei de aksje 
‘Doch in boek kado’ ekstra leuk en 
foardielich! Yn de wike fan 10 oant 
en mei 17 desimber betellest gjin 
ferstjoerskosten (binnen Nederlân) 
ast dyn bestelling pleatst fia  
websjop.afuk.frl. Meitsje gebrûk fan 
de koartingskoade: DIBKKRYST22 by 
it pleatsen fan dyn bestelling. Kinst 
dyn bestelling fansels ek yn ús winkel 
ophelje; dat is altyd fergees. 

Folgje de Afûk op Facebook of 
Instagram of abonnearje dy op 
ús moanlikse nijsbrief foar mear 
ynformaasje en de leukste kadotips 
foar de feestdagen!

Wy winskje dy noflike lêsdagen ta!

Op freed 9 desimber is it wer Fryske 
Freed! It doel? It Frysk sichtberder en 
hearberder meitsje rûnom yn de provinsje 
en dêrbûten, en minsken oanmoedigje om 
it Frysk faker te brûken. 

Dêrom roppe wy partikulieren, bedriuwen 
en organisaasjes op om op Fryske Freed 
wat ekstra’s yn it Frysk te dwaan en dat ek 
sjen te litten en te dielen mei oaren. Tink 
dêrby oan Fryske berjochten op social 
media, in groep kollega’s dy’t op Fryske 
Freed allinnich mar Frysk mei-inoar praat, 
of lear dyn buorlju op Fryske Freed in nij 
Frysk wurd! 

Maklik!
Kinst fansels ek tinke oan in begroeting yn 
it Frysk, it jaan fan koarting of in fergees 

drankje as in klant wat yn it Frysk by dy 
bestelt. It is hiel maklik, alles kin! Wês 
kreatyf en diel it mei ús fia #FryskeFreed!

Wy fan Praat mar Frysk litte op Fryske  
Freed (en op alle oare dagen) ek op 
alderhande manieren fia ús social media 
sjen wat der al sichtber is yn it Frysk: 
moaie Fryske teksten op auto’s of buskes, 
bedriuwen dy’t yn it Frysk advertearje of 
oare sichtbere Fryske teksten op gevels, 
buordsjes yn de tún en gean sa mar troch. 

Dêrneist sette wy alle moannen op Fryske 
Freed in bedriuw of organisaasje yn de 
skynljochten dy’t wat spesjaals docht 
mei it Frysk, en diele wy de aktiviteiten, 
ideeën en berjochten fan elkenien dy’t wat 
docht op #FryskeFreed. Dochst ek mei?

 noflike lêsdagen 

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!
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