
Aan de studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden 
  
Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei activiteiten en nieuws van de Neerlandistiek 
  
 
Gastcollege Gunther De Vogelaer 
  
Het tweede gastcollege van dit semester vindt plaats op 23 november. Dan geeft Prof. Dr. Gunther 
De Vogelaer een lezing over dialectcompetentie bij Nederlandse kinderen. Het gastcollege vindt 
plaats in lokaal SOD 002 (in het Deutsches Seminar, Schönberggasse 9), van 18.00 tot 19.30 uur. Alle 
studenten Neerlandistiek en geïnteresseerden zijn van harte welkom! 
  
  
Filmavond 
  
Op dinsdag 6 december zien we Pak van mijn hart (2014). Dit is een romantische komedie met 
uiteraard Sinterklaas als achtergrondthema. We houden een borrel vanaf 18.30u, de filmvertoning 
begint om 19.00u. Dit alles vindt plaats in lokaal SOD-002 (Schönberggasse 9, Zürich).  
 
Wij van de neerlandistiek zorgen voor wat te drinken, maar we vragen jullie om zelf iets om te 
knabbelen bij te dragen. Als je als keukenprins(es) graag wat bakt, verheugen we er ons zeker op om 
te helpen proeven!  
 
 
Programma FS17 
 
Je kunt de Neerlandistiekcolleges voor het komende semester hier bekijken: 
http://www.ds.uzh.ch/_docs/1716/FS17Niederlandistik.pdf 
 
 
Berichten van de studievereniging Fachschaft VGS - NL - HL 
 
Studenten van de Neerlandistiek en anderen die aan de UZH verbonden zijn, kunnen boeken die ze 
willen verkopen ook als zoekertje op de Fachschaft-website plaatsen, zie: http://www.fv-
vgs.uzh.ch/de/books.html. 
 
Geïnteresseerden in (taalkundige) conferenties, workshops en summer schools kunnen een kijkje 
nemen op deze overzichtelijke website: http://www.fv-vgs.uzh.ch/de/agenda.html. 
 
 
Nog meer nieuws? 
 
Je vindt de recentste nieuwigheden ook op onze website: 
http://www.ds.uzh.ch/Niederlandistik/Fach/aktuell.php 
Ook de vorige nieuwsbrief kun je daar raadplegen. 
  
Hartelijke groeten, 
Het neerlandistiekteam 
 
 
Als de nieuwsbrieven van de Neerlandistiek ongelegen komen, kun je een mailtje naar chris.dewulf@ds.uzh.ch sturen met de 
vraag om je af te melden. 

 
--  
Chris De Wulf 
 
Abteilung Niederlandistik 
Deutsches Seminar der Universität Zürich 
Schönberggasse 9 
CH-8001 Zürich 
www.ds.uzh.ch/Niederlandistik 
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