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Op 9 novimber yn 
Bitgum, Bitgummole en Ingelum.

Sutelaksje 2013!

Foar dizze aksje binne 
mear as 20 skriuwers dy’t 
sutelje wolle! 

Mei help fan frijwilligers 
bringe se fan 10.00 oere ôf 
de Fryske boeken wer by 
jo oan ’e doar!

Dizze aksje is spontaan ûntstien nei in petear op Facebook. De skriuwers fine it 
spitich dat de sutelaksje opholden is, want de Sutelaksje wie foar de skriuwers 
it hichtepunt as it om ferkeap gie en foar lêzers omdat se op in ienfâldige en 
tagonklike wize mei skreaun Frysk en boeken oer Fryslân yn ’e kunde kamen. 
Yn boekhannels binne wy miskien net altyd like maklik te finen, mar wy fine 
dat der genôch is dat de muoite wurdich is om sjen te litten. It ferskaat is grut.

Yn it gefal ’t jo net thús binne, dogge wy in neibestelformulier by jo yn ‘e bus.

Oant 9 novimber!



Wat hawwe wy allegear by ús?

Tefolle om op te neamen: romans, dichtbondels, 
bûsboekjes, berneboeken en noch folle mear. Op ’e webside 

www.kroade.nl 
kinne jo sjen wat der allegear te krijen is. En dêr kinne 
jo ek alfêst trochjaan wat wy beslist foar jo meinimme 
moatte, dan binne jo der wis fan dat wy dat by ús ha. Dat 
kin ek mei de taheakke bestellist.  Leafst al trochjaan foar 
5 novimber.

Mochten jo op 9 novimber net thús wêze of ús op oare 
wize misrinne dan kinne jo - allinnich op dy dei - ek te 
plak yn Ons Huis fan moarns 10.00 - 17.00 oere. Dêr bin-
ne alle boeken op foarried.

T I P  

Gjin ferlet fan Fryske boeken? 
Sinterklaas faaks wol en oars de krystman!

Lit jo foarlêze!
romans

jeugdboeken
al mear as 70 titels!

Fryske boeken op cd of online as mp3

advertinsje

Skriuwerskalinder 

€ 5,
00

by oankeap fan in boek
(los € 7,50)


