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Schoolafsluiting, Midsommar en het EK overleefd: dat betekent maar één ding. We kunnen weer voorzichtig

vooruitblikken naar september en het daarbij horende “normale leven”. Dus dit zomernummer gaat niet alleen over

de zomer, maar we kijken ook een beetje vooruit naar de herfst met als thema taal en onderwijs.

We beginnen met wat organisatorische mededelingen over de aankomende activiteiten. Hoewel de voetbal erg gezellig

was en iedereen prachtig in het oranje uitgedost kwam opdagen, wil ik daar, om verondersteld bekende redenen,

geen woorden meer aan vuilmaken. Volgende keer beter, zullen we maar zeggen.

Vervolgens neemt Aron jullie mee op een culinaire reis naar Stockholmse buitenwijken in deze editie van “Van

Newcomer tot Influencer”.

In “det går lika bra med selleri” besteden we aandacht aan de boterham, en dan dat wat óp de boterham gaat 

om meer specifiek te zijn. Of die boterham dan is bedoeld voor een zomerse picknick of voor “tussendemiddag” in

september  dat mag je helemaal zelf invullen.

Vooruitblikkend naar september komt Elisabeth met tips over hoe je je Nederlandse taal bij kunt houden als de

vakantie met het soms bijbehorende familiebezoek weer voorbij is. Daarnaast komen we met het antwoord op al uw

vragen aangaande “modersmålundervisning”: Nederlandsetaalonderwijs aan schoolgaande kinderen hier in Zweden,

en andere zaken die goed zijn om te weten over het Zweedse schoolsysteem. Meer klaar voor september kunt u

haast niet worden. Dan hebben we nog een interview met een Nederlandse docent Zweeds, over onder andere de

verschillen tussen het Nederlandse en Zweedse onderwijs.

Om het taalonderwijs en de zomervakantie toch een beetje bij elkaar te brengen hebben we ook een

kruiswoordpuzzel in elkaar gezet. Een Zweedse puzzel leek ons leuker maar dat bleek toch lastiger dan het lijkt in

de doehetzelfvariant.

We sluiten af met de eerste editie van “hoe Hollands is”. De aftrap wordt genomen in Göteborg. Zomerstad bij

uitstek heb ik inmiddels geleerd.
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https://forening.foreningshuset.se/de-hollandse-club/evenemang/visa/15689-tuinfeest-op-de-ambassade
https://forening.foreningshuset.se/de-hollandse-club/evenemang/visa/15689-tuinfeest-op-de-ambassade
https://www.dhcs.se/
https://www.dutchchamber.se/




https://konditorilyran.se/
https://www.novasstreetfoodpark.se/
http://funkychickenfoodtruck.se/
https://www.450gradi.se/








https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/modersmal-och-minoritetssprak/






https://goteborgsstadsmuseum.se/en/
https://www.vastsverige.com/foretag/goteborg/paddanbatarna/
https://kronhuset.se/
https://www.storasaluhallen.se/handlare/hugo-ericson-ost/



