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Uitverkoop De Noorse Boekwinkel
Op 27 juni is de Noorse boekwinkel geopend op onze locatie in Wageningen. Van 11:00 tot 16:00 kunt op 
Binnenhaven 1 een kijkje nemen in het grote assortiment aan boeken dat de Noorse Boekwinkel te bieden 
heeft. Boeken uit diverse categorieën zullen sterk afgeprijsd zijn. “Hjemmebakst!”voor bij de ko�e of thee 
zullen natuurlijk niet ontbreken! (Gebruik de correcte routebeschrijving. Deze is te vinden op de website van 
Noors op Maat onder  ‘Locatie’ en niet die van uw TomTom. )

Nieuw cursusaanbod
De nieuwe cursussen zullen op 7 september van start gaan. Welke groeps-
lessen en privélessen dit zijn en wanneer deze gegeven worden kunt u 
terugvinden op de website van Noors op Maat.
Advies lesmethoden
Noors op Maat biedt advies op maat over het gebruik van verschillende 
lesmethoden. Kijkend naar uw persoonlijke wensen en doelen, stellen wij 
samen met u het geschikte lespakket samen. Niet alleen nieuwe cursisten 
krijgen advies. Ook biedt Noors op Maat extra advies voor cursisten die al 
bezig zijn met een cursus of al een cursus hebben afgerond en graag 
verder willen. 

Beste lezer,
De zomermaanden staan weer voor de deur. Voor veel 
mensen tijd om in Nederland een (goed) boek te pakken of 
misschien een paar weken naar Noorwegen te gaan. In de 
Noorse Boekwinkel hebben we zowel spannende en
romantische boeken, reisgidsen en kaarten over 
Noorwegen en nog veel meer. Wij nodigen u uit om in de 
boekwinkel te komen kijken waar ook een groot aantal 
boeken nu in de uitverkoop zijn.

Workshops
Wilt u snel bijgespijkerd worden over een bepaald aspect van de Noorse taal? Bij voldoende 
belangstelling, zullen in het najaar workshops over verschillende thema’s, zoals Noorse grammatica en 
schrijfwijze, worden gegeven. Binnen de workshop zal één of meerdere aspecten belicht worden en is er tijd 
om dieper de stof in te duiken aan de hand van oefeningen. 

Leesgroep
Bij Noors op Maat vragen wij ons af of er belangstelling is in een leesgroep. De groep zal maandelijks bij 
elkaar komen.  Tijdens de leesgroep zal een bepaald boek of enkele hoofdstukken besproken worden. Indien 
u interesse heeft, kunt u mailen naar info@noorsopmaat.nl met als onderwerp “Leesgroep”.

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


