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DE PALISSE REISGIDS FOAR IT EILAN HILGELAN

It kealle swier, want it skriuwen fan in útwreidige reisgids is in hûd fol wurk.
Teminsten as it ek allegearre krekt en wittenskiplik ferantwurde wêze moat. En
foar minder dogge wy it net by Palisse. De ryk illustrearre 210 siden hawwe in
earste part mei natoer, geology, skiednis, tradysjes en kultuer en binne ek foar
dyjinge dy't thús oer Hilgelân lêze wolle tige ynteressant. Wisten jo dat faaks
Homerus al ynspirearre west hat troch de Hilgelanner fjoerstien? Dat der oan't de
midsiuwen kopermynbou op it eilân plakfûn hat? Hokker geologyske oerkrêften
hawwe eins dy reade rots út de tsjustere djipten fan de Noardsee omheech treaun?
En wat wie no de reden dat der yn 1947 sa'n grouwelige en allesferneatigjende
eksploazje west hat op it eilân? Dat en noch folle mear, lykas oer it rike plante- en
bistelibben, is allegeare yn dizze gids te lêzen. Unyk is it haadstikje dêr't de hast
útstoarne fryske taal fan it eilân mei leard wurde kin, it Halunder. It twadde diel
beslacht útwreidige beskriuwingen fan sawat alles dat der op it eilân oan
nijsgjirrigs te besjen is. Dúdlike kaartsjes en praktyske ynformaasje foar de
reizger ûntbrekt fansels net. De gids is ryklik fersjoen fan orzjiniele illustraasjes.
It prachtige kaft is siert mei in ferbjusterjend moaie foto fan de noardkante fan it
eilân mei de ferneamde 'Lange Anna'. Al nijsgjirrich? Sjoch hjir op ús webside
foar in pear 'priuwkes': http://palisse.nl/hilgelan.htm

US FERKEAP

It is gjin geheim dat it ferkeapjen fan boeken yn dizze tiid mar wat dreech is en yn it bysûnder is dat wier foar 
fryske boeken. Eltsenien wit dat der net minder Friezen binne as oars, mar dy binne ferspraat oer it lân, en jawis, 
oer hiel de wrâld! De fryske mienskip wurdt dan better betsjinne mei ynisjativen oer it web dan mei lokale 
ynisjativen of boekhannels. Om't der in trend is dat it webwinkeljen hieltyd mear
konsintrearret by in oantal gruttere spilers dy't foar de minsken fertroud binne,
ferkeapje wy tenei ek ús boeken oer sokke kanalen. Wy hawwe ús kar makke foar
bol.com. Palisse wol net konkurrint wêze fan oare boekferkeapers, mar in
oanfulling. Palisse boeken bliuwe oer ús webstek te keap en sille hjir en dêr ek te
keap wêze by in tal pop-up eveneminten. Dan kinne jo faaks in aardige koarting

krije, want dan hoege der ommers gjin kommisje of ferstjoerkosten ôf!   

OER IT KLAUT EARNE

Der is al in aardich gat yn ús foarried slein, mar dit lêste boek fan Steven is noch hieltiden
te keap. Steven syn boekekast is feriuwige yn it kaftûntwerp fan Elias de Jong. Al gâns 
wat minsken hawwe mei it fergrutglês it kaft besjoen om te sjen wat der allegearre yn 
Steven syn boekekast stie! Dat is dan ek fierhinne nei te kommen yn dy hege kwaliteit 
kleurenprint. Mar it giet fansels fral om de ynhâld! Benammen by minsken mei nocht foar
de skiednis fan Fryske literatuer is der fraach nei dit beskôgjend en kritysk boek, 
bygelyks as oanfulling by in stúdzje Frysk. In resinjse yn de Ljouwter Krante fan Sietse 
de Vries is hjir yn te sjen http://palisse.nl/StevenResKlautLC.pdf  'It klaut earne' hat 34 
haadstikken en 240 siden. 



EK TE KEAP BY PALISSE

It klaut earne
Steven H.P. de Jong, 2018

34 haadstikken, 240 siden

€17,50

It testamint fan
Mr.Dr. K.

Steven H.P. de Jong, 2014
16 haadstikken, 194 siden

€12,50

Kinderbeelden
S.G. van der Goot, 2013

20 hoofdstukken, 58 pagina's 

€5,00

In slach om 'e
Eastsee

T.P.R. de Jong, 2011
64 siden

€7,50

Te bestellen rjochtstreeks by www.palisse.nl of by www.bol.com (sykje yn de katagory boeken nei de titel dy't jo 
keapje wolle). Ek Steven syn Wuttelhaven del is oer bol.com noch te krijen (Utjouwerij Friese Pers). 

BOEKEN DY'T DER OAN KOMME

Us nije boeken hawwe in net-literêr karakter. Wy wurkje mei freiwilligers en net mei tuskenhannel en Centraal 
Boekhuis, dus ús kosten binne leech. Meikoarten by Palisse:

Handboekje
BERGWANDELEN
en 
ALPINISME

T.P.R. de Jong
Verwacht: najaar 2019

Veel bergwandel- of 
alpinismegidsen zijn of incompleet
(wat je moet weten staat er net niet
in), veel te specialistisch, of veel te
dik om in de rugzak mee te nemen.
In dit handzame rugzakboekje staat
alles wat je moet weten om je 
veilig in de bergen voort te 
bewegen, zonder poespas en 
overbodige illustraties. Voor de 
beginnende zowel als de ervaren  
bergwandelaar, klettersteiger, 
klimmer en alpinist. 


