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Aanbiedingen

Den store julekokeboken

is een ode aan al de fantastische kerstgerechten
die de Noorse keuken te bieden heeft, zowel op
het gebied van traditionele gerechten als nieuwe
culinaire ontwikkelingen. In dit boek vindt u
alles wat u nodig hebt voor een geslaagd
kerstdiner! € 32,50

Julens stemninger

In dit boek vindt u gedichten, liederen en
verhalen uit een periode van 3000 jaar: van
bijbelse geschriften tot een moderne rap-versie
van het kerstevangelie. € 19,50

Jul i Norge

Hoe wordt er kerst gevierd in Noorwegen? Dit
boek beschrijft hoe de kersttradities zijn
gevormd door invloeden vanuit het buitenland
en continu onderhevig zijn aan verandering.
Geïllustreerd met prachtige afbeeldingen uit het
Noorse Volksmuseum. € 29,00

Julepynt og julegaver

Dit boek bevat ideën en inspiratie voor kerstversiering en cadeauverpakkingen. Haken,
breien, borduren en vele andere manieren
komen in het boek aan bod. € 25,50

Julegleder

Al in oktober voelt men de eerste verwachtingsvolle kriebels: Het wordt straks kerst! In het
boek Julegleder beleeft men de voorpret middels
verhalen, recepten en handige tips om
vervolgens in de kerststemming te komen.
€ 22,50

Den lille julenissen

Een mooie voorleesboek over een kerstmannetje
dat te klein was om mee te mogen om de
kerstcadeautjes te bezorgen. € 12,50

Kerstkaarten

Noors op Maat verkoopt dit jaar naast kerstkaarten, ook kalenders van de Noorse tekenaar
Kjell Midthun. Zie website.

Beste lezer!
De maand december klopt aan de deur. In de
aanloop naar kerst kan men zich snel verliezen
in de drukte. Velen wensen dan weer de rust
terug te vinden, zoals ze die kennen uit bijvoorbeeld, de kerst van vroeger. De langer wordende
avonden zijn een uitstekend moment om zich
even terug te trekken om een boek te lezen en zo
de rust terug te vinden.
Bij de Noorse boekwinkel vindt u nu veel nieuwe
boeken. Verscheidene boeken zullen in de
maanden november en december scherp geprijst
zijn. In de weken van 17 november tot en met 21
december zal er elke week een nieuwe aanbieding op de website staan. Deze zogeheten
‘weekaanbieding’ zal dan ook maar steeds een
week geldig zijn.
Openingstijden van de winkel zijn op
zaterdagmiddag 29 november en 13 december
van 12:00 tot 16:00. Indien u op een ander tijdstip langs wilt komen kunt u een afspraak maken
door te e-mailen of te bellen. U kunt ons vinden
op Binnenhaven 1 te Wageningen. Gebruik de
correcte routebeschrijving, deze is te vinden op
de website van Noors op Maat onder ‘locatie’ en
niet die van uw TomTom.
Mocht u zich willen afmelden voor deze
nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
info@noorsopmaat.nl.
Graag tot ziens in onze boekwinkel in
Wageningen,
med vennlig hilsen,
Nina Løkken

