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

Literêr 
tydskrift 
Ensafh 
Hispel 
€ 7,25
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It sechsde nûmer fan tydskrift 
Ensafh 2022 befettet û.o. in 
bydrage fan Huub Mous oer it 
postmoderne primitivisme fan 
Bartle Laverman, in koart fer-
haal fan Tialda Hoogeveen en 
gedichten fan Pier Boorsma.
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In eksterpear bout in nêst foar 
harren aaikes. Al gau miene se 
dat in gewoan nêst net goed 
genôch is en komme se mei de 
gekste dingen oansetten. Hear-
lik printeboek foar pjutten.

Wat in 
rommel!

Emily Gravett 
Afûk
€ 14,99

Yn De Letterfretter steane 47 
gedichten fol taalrykdom en 
humor. Dat alle lûden dy’t yn it 
Frysk foarkomme yn dit boek 
systematysk op in rychje ste-
ane, makket dit boek ta in nije 
klassiker.

Boeketip 5 
1 Wadden-

gebied 
Landschaps-
biografie
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Meindert Schroor 
Noordboek 
€ 24,90

Dizze biografy lit wiidweidich 
it minsklike en histoaryske fer-
haal sjen fan ien fan de moaiste 
Nederlânske natuergebieten. 
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Oant sjen yn ús winkel

Nije  
Berneboeke- 
ambassadeur!

Op basisskoalle ’t Holdersnêst op ’e Harkema is  
Tialda Hoogeveen woansdei 25 jannewaris offisjeel 
ynstallearre as nije Berneboeke-ambassadeur. Sy 
krige út hannen fan de berneboargemaster fan Acht-
karspelen, Lisanne Hiemstra, de amtsketting fan it 
Berneboeke-ambassadeurskip oerlange.

Tialda Hoogeveen nimt it wurk as Berneboeke- 
ambassadeur oer fan Lida Dykstra, dy’t yn 2020 ta 
earste Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân be-
neamd waard. Lida Dykstra naam nei trije suksesfol-
le jierren en mear as 150 skoalbesites offisjeel ôfskie 
fan har ambassadeurskip mei de presintaasje fan 
har nijste berneboek ‘De Letterfretter’.

In berneboek foar elkenien
Tialda Hoogeveen: “Ik fyn it in hiele eare om Berne-
boeke-ambassadeur fan Fryslân te wêzen. Ik haw 
der sin oan om it berneboek in noch grutter poadi-
um te bieden. Der is in berneboek foar elkenien, foar 
bern én folwoeksenen, dêr bin ik wis fan.”

Om ’e twa jier wurdt der in nije Berneboeke-ambas-
sadeur beneamd, dy’t him of har ynset om lês- en 
boekewille te fersprieden. De Berneboeke-ambas-
sadeur bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk 
lêzen en praten ûnder de oandacht fan it publyk en 
jout de promoasje fan it berneboek in werkenber ge-
sicht.
 
Gean nei www.berneboekeambassadeur.frl foar 
mear ynformaasje oer it projekt, of om de Berne-
boeke-ambassadeur út te nûgjen.

Mids jannewaris is de oanmoe-
digingskampanje foar nije Frysk-
praters fan start gien. 

‘Ut ûndersyk oer it brûken fan 
it Frysk ûnder nije taallearders 
docht bliken dat dy har faak 
minder op har gemak fiele by it 
brûken fan de taal yn petearen 
mei tradisjonele sprekkers. En 
memmetaalsprekkers ferbrek-
ke har gau en geane faak oer 
op it Nederlânsk yn petearen 
mei minsken dy’t Frysk besykje 
te praten. Dat helpt nije taal-
learders net en it wurket faak 
demotivearjend’, fertelt Mirjam 
Vellinga fan de Afûk.

De kampanje stimulearret oan 
de iene kant nije Fryskpraters 
om troch te setten om Frysk te 
praten, mar dêrnjonken wurde 
de tradisjonele sprekkers oprop-
pen om de nije Fryskpraters folle 
mear te stypjen. Bewustwurding, 

begryp en kompliminten binne de 
haadyngrediïnten fan de online 
kampanje.

De kampanje bestiet út in tal 
koarte fideo’s fan memmetaal-
sprekkers en fan nije Fryskpra-
ters. Alle fideo’s einigje mei in tip 
of oanmoediging. 

Hasto ek in oanmoediging 
foar minsken dy’t no Frysk 
leare? Meitsje dan in film-
ke mei dyn boadskip foar 
nije Fryskpraters en stjoer 
dat nei praatmarfrysk@
gmail.com Mear ynfo op: 
www.praatmarfrysk.nl/
nijefryskpraters 

It projekt Nije Fryskpraters is in 
gearwurking tusken Mercator 
Kennissintrum foar meartaligens 
en taallearen/Fryske Akademy 
en de Afûk.

IEPENINGSTIDEN
Moandei 
13.00 - 17.30 oere
Tiisdei o/m freed 
09.30 - 17.30 oere 
Sneon 
10.30 - 17.00 oere

Is Marjan van der E. in koel-
bloedige moardneres of is se 
ûnterjochte feroardiele foar de 
pensjonmoarden yn Eanjum? 
Nei petearen mei in soad be-
lutsenen komt auteur Margriet 
Brandsma mei nije feiten.

De heks  
van Anjum
Margriet Brandsma
De Geus
€ 21,99
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De leafde is in himelfjoer
it lôget op, it bettert oer,

’t oerfalt dy ienris, 
ier of let,

hast gjin ferwar, 
do kearst it net.

Meast is ’t in feest, 
soms docht it sear

en ivich smakket it nei mear,
mar ’t moaiste is 
de earste kear.

Ut: ‘Ik ek fan dy’ fan Baukje Wytsma

Nijs fan de Afûk oer 
projekten en produkten

Foto: Jacob van Essen

De Letter-
fretter
Lida Dykstra
Afûk
€ 18,99
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