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Taalnieuws
De Rijksuniversiteit Groningen heeft al meer dan tienduizend inschrijvingen van over de hele
wereld gekregen voor een onlinecursus Nederlands.
(Bron: Dagblad van het Noorden)
Veel gemeenten hebben een slogan om zichzelf aan te prijzen. Maar zijn die slogans altijd
even geslaagd?
(Bron: NRC)
Uit een Japans onderzoek blijkt dat ouders beter op een normale manier tegen hun baby's
kunnen praten dan op de bekende 'babymanier'.
(Bron: Scientias)

Horen met je tong
MONDSTUK. Dove mensen kunnen binnenkort misschien horen via hun tong. Aan de
Colorado State University is een apparaatje ontwikkeld om op de tong te bevestigen. Na
enkele weken oefenen zouden de hersenen een betekenis kunnen geven aan de elektrische
impulsen die ze via het 'mondstuk' krijgen.

Uw kennis van de Nederlandse spelling-, grammatica- en
interpunctieregels opfrissen? Schrijf u in voor een van de
opfristrainingen die de Taaladviesdienst dit voorjaar aanbiedt.

Uitslag Briefjes op ramen en deuren!
WINNAARS. Op een van de gefotografeerde briefjes staat dat de bel 'onderhavig' is aan 'een
problematiek'. Welke? Dat was de wedstrijdvraag in Taalpost 1649 over het boek Briefjes op
ramen en deuren! Wie goed keek naar de afbeeldingen op de webpagina, vond de oplossing:
'Bel is onderhavig aan existentiële problematiek'. De vijf exemplaren gaan naar Bert
Rouschop, Roger De Moor, I. Hoonakker, Eva van den Bemd en Flin Herfst.

Wedstrijd Afrikaans met een knipoog

PRIJSVRAAG. Afrikaans met een knipoog is een vrolijk boekje over de Afrikaanse taal, waarin
de schrijvers onder meer 4000 woorden en uitdrukkingen verzameld hebben. We mogen twee
exemplaren weggeven. Wilt u in aanmerking komen? Beantwoord dan deze vraag: wat heeft
men bedacht als Afrikaans woord voor 'kunstmest'? Stuur uw antwoord vóór 12 februari naar
redactie@taalpost.nl. Vergeet niet uw postadres te vermelden.
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Taalnieuws
Prinses Laurentien heeft de Taalheldenprijs uitgereikt. Die prijs moedigt mensen aan die zich
inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen.
(Bron: Stichting Lezen & Schrijven)
De verzetstoespraak van Rudolph Cleveringa in 1940 tegen de Duitse bezetting is
uitgeroepen tot 'Beste Speech van Nederland'.
(Bron: NOS)
In Duitsland is blackfacing verkozen tot anglicisme van het jaar.
(Bron: The Local)

Vroeger Vlaamse taalfout, nu goed Nederlands
TEST. De krant De Standaard publiceert samen met de Nederlandse Taalunie en de
Taaltelefoon een boekje met duizend belgicismen: uitdrukkingen of woorden die vroeger als
taalfout gezien werden maar nu aanvaard worden. In deze test worden u vijftien zinnen met
een Vlaams tintje voorgeschoteld. U kunt beoordelen of u zulke zinnen zou gebruiken.
(advertentie)

'Studenten die op het puntje van hun stoel zitten: dat is het effect van
de Schrijfcarrousel.' Ga naar schrijfcarrousel.nl en geef je op voor de
workshop van 19 februari.

'Moslimterrorist' of 'terrorist'?
POLL. Is het beter om niet langer te spreken van 'moslimterroristen', maar kortweg van
'terroristen'? Als we woorden als moslimterreur gebruiken, zadelen we dan niet álle moslims
met terreurassociaties op? In de tijd van de IRA-aanslagen in Noord-Ierland hadden we het
ook niet over katholiekenterreur. Of was dat anders? Geef uw mening in de poll van Onze
Taal.
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Taalnieuws
In wijken of dorpen waar in een verveelde, agressieve en norse taal en toon getwitterd wordt,
overlijden gemiddeld meer mensen aan hart- en vaatziekten.
(Bron: NOS)
Een Franse rechtbank heeft de babynamen Nutella en Fraise afgekeurd. Wie er overigens niet
in slaagt een originele babynaam te vinden, kan terecht bij een Zwitsers bedrijf dat zijn
bedenksels voor 28.000 euro factureert.
(Bron: Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen)
Een politicus van de Britse partij UKIP vindt dat Britse kinderen te veel vreemde talen
spreken.
(Bron: The Independent)

Taaltip: puberteit en pubertijd
PRAKTISCH. Puberteit is de aanduiding voor de periode, ongeveer tussen twaalf en zestien
jaar, waarin een jongen of meisje zich seksueel ontwikkelt (aldus het woordenboek Prisma
XL). Het wordt gebruikt in zinnen als 'Meisjes doen gemiddeld vier jaar over hun groei in de
puberteit, en jongens zes jaar.' De klemtoon in puberteit ligt op -teit.
Pubertijd betekent in het algemeen 'tijd dat iemand puber is/was'. 'In mijn pubertijd was ik erg
braaf' is dus een goede zin. Puberteit is hier natuurlijk ook mogelijk, maar pubertijd is niet fout.
De klemtoon in pubertijd ligt op pu-.
Meer informatie vindt u op de website van Onze Taal.

Studenten structureel motiveren? Volg de Schrijfcarrousel-workshop
op 19 februari. Speciaal aanbod tot 31 januari: 30% korting voor leden
van Onze Taal.

Huizen in een dreef zijn het duurst

STRAATNAMEN. Een studie aan de KU Leuven wijst uit dat het voor de verkoopprijs van
huizen veel uitmaakt of ze aan steenwegen, straten, banen, hoven, lanen, pleinen of dreven
liggen. Een huis in een straat waarvan de naam eindigt op 'steenweg' kost 200.000 euro,
terwijl voor exact hetzelfde huis in een 'dreef' 216.000 euro wordt neergeteld.
Huizen aan 'steenwegen' zijn het goedkoopst. Of de studie ook geldt voor Nederland, weten
we niet. Wel dat Onze Taal gevestigd is aan de Raamweg.
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Taalnieuws
In Nederlandse moskeeën zouden gratis taallessen gegeven moeten worden, vindt Achmed
Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West. Volgens hem is er in moskeeën
veel ruimte beschikbaar en staan er tafels en stoelen.
(Bron: Ikon)
Duitse en Nederlandse kinderen in het grensgebied bij Winterswijk leren elkaars taal. Het
Duits-Nederlandse project 'De buurtaal jong leren' wordt vandaag officieel geopend.
(Bron: Omroep Gelderland)
De Franse regering geeft hoge prioriteit aan goede beheersing van het Frans door alle
scholieren, benadrukte president Hollande deze week. Niet iedereen is het daarmee eens.
(Bron: Le Figaro)
Gentse restaurants hebben een Vlaamse 'doggybag' geïntroduceerd: het 'restorestje'.
(Bron: VTM)

Hoe houd je een TED-praatje over niets?
SPREKEN. Binnen enkele jaren hebben zogenoemde 'TED-talks' de wereld veroverd. De
organisatie TED organiseert inmiddels over de hele wereld conferenties waar mensen korte,
uit het hoofd gepresenteerde, enthousiaste praatjes geven. Hoe doe je dat? De schrijver en
acteur Will Stephen laat het zien in deze TED-talk die nergens over gaat.

Direct taaladvies nodig? Zoek via de website of de gratis app in de
ruim 2000 adviezen van Onze Taal.

Nationale Voorleesdagen
VOORLEZEN. Woensdag gingen in Nederland de Nationale Voorleesdagen van start. Tien
dagen lang zijn er in het hele land activiteiten en acties om het belang van voorlezen onder de
aandacht te brengen. Zo lezen bekende Nederlanders voor op scholen en krijgen
bibliotheekleden korting op prentenboeken. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de

website van de organisatie.
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Taalnieuws
Het taalgebruik van paus Franciscus is heel anders dan dat van zijn voorgangers: meer
macho. Dat zegt veel over het perspectief van waaruit de paus de wereld beziet.
(Bron: Trouw)
De rapper Brainpower wil zich niet beperken tot het Nederlands: "Als ik zeg: 'I was crying
last night', dan snap je het wel. Maar als ik zeg: 'Ik moest vannacht huilen', denk je: 'Oh shit,
wat zegt-ie nou?'"
(Bron: Nu.nl)
Een nieuwe app geeft bioscoopbezoekers de mogelijkheid een film in hun eigen taal te
beluisteren.
(Bron: JS Online)

'Ja' zeggen in het noorden van Zweden
VIDEO. In het noorden van Zweden hebben ze een wel heel bijzondere manier om 'ja' te
zeggen, zo blijkt uit deze video. Ze slurpen met getuite lippen wat lucht naar binnen. Is dit nu
het vreemdste geluid uit de Zweedse taal?

Uw kennis van de Nederlandse spelling-, grammatica- en
interpunctieregels opfrissen? Schrijf u in voor een van de
opfristrainingen die de Taaladviesdienst dit voorjaar aanbiedt.

Terrorismetaal
TAALKRITIEK. De Vlaamse journalist en schrijver Dieter Ceustermans ergert zich aan het
taalgebruik in de recente berichtgeving over het terrorisme. Journalisten en politici drukken
zich "suggestief of weinig doordacht" uit, schrijft hij in een opinieartikel in De Morgen. Ze
kloppen de zaken daarmee onnodig op, want "taal mag dan een machtig wapen zijn, dat
verplicht ons nog niet om er een slagveld van te maken".
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Taalnieuws
De voetballer Glenn Helder biedt zijn excuses aan voor zijn taalgebruik. Of, nou ja, excuses:
"Ik vind het ook vervelend, maar dit is wie ik ben."
(Bron: Onze 11)
De Chinese taalkundige Zhou Youguang, mede-uitvinder van het pinyinsysteem waarmee
het Chinees in het Latijnse alfabet geschreven kan worden, is op 13 januari 109 jaar
geworden. Zijn grootste wens: democratie.
(Bron: Yahoo! News)
De Zwitserse acteur Bruno Ganz heeft voor zijn verdiensten voor het Duits de CarlZuckmayermedaille gekregen.
(Bron: SWR)

Taaltip: het malste/malsste rundvlees
PRAKTISCH. 'Kalfsvlees is het malste rundvlees dat er is' is juist. De overtreffende trap van
mals is malst, met één s. Het is bijvoorbeeld ook de wijste oma en de verste vleeswaren (niet
wijsste en versste). De regel is: als aan een woord dat eindigt op een s een achtervoegsel
wordt geplakt dat begint met een s, vervalt de s van het achtervoegsel. Daarom is het
bijvoorbeeld ook iets fris (niet iets friss of iets fris'). Een uitzondering op de regel is het
achtervoegsel -ster: het is dus wel schaatsster, tennisster, enz.
Dat een woord als malst dubbelzinnig is, nemen we voor lief. De context maakt duidelijk of
'meest mals' dan wel 'meest mal' bedoeld is. Bijvoorbeeld: 'Bij ons krijgt u de malste biefstuk
van het land' en 'Ze haalde de malste capriolen uit.'

Volgt u Onze Taal al op Facebook en Twitter?

Die tale wat ons praat
PODCAST. Die tale wat ons praat is een wekelijks discussieprogramma op de Zuid-Afrikaanse
radio waarin 'aktuele sake en interessanthede oor die Afrikaanse taal word bespreek'. Via de

website van het programma kunt u luisteren naar oude afleveringen, en u abonneren op de
'potgooi' (podcast).
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Taalnieuws
Een nieuwe versie van Google Translate moet nu ook gesprekken kunnen vertalen terwijl u
aan het spreken bent.
(Bron: The Verge)
Waarom hebben de mensen ooit taal gekregen? Misschien wel om het maken van
werktuigen te vergemakkelijken, denkt een Amerikaanse hoogleraar.
(Bron: Science Magazine)
Het radioprogramma Hautekiet probeert het Vlaamse regeerakkoord om te zetten in
begrijpelijke taal. Lukt dat?
(Bron: Radio 1)

18 nare dingen die mensen met een accent te horen
krijgen
VOOROORDELEN. Wie met een accent (of een dialect) spreekt, krijgt af en toe vreemde
dingen naar zijn hoofd geslingerd. 'Wat praat je grappig', bijvoorbeeld, of 'Krijg ik er ook
ondertiteling bij?' De Nederlandse website Upcoming heeft 18 van dat soort – soms wel wat
onaangename – reacties op een rijtje gezet.

Uw kennis van de Nederlandse spelling-, grammatica- en
interpunctieregels opfrissen? Schrijf u in voor een van de
opfristrainingen die de Taaladviesdienst dit voorjaar aanbiedt.

De geschiedenis van grammaticale begrippen
CURSUS. Hoe oud zijn de termen voor zinsdelen ('onderwerp', 'gezegde') eigenlijk, wie heeft
zich er in het verleden mee beziggehouden en met welk doel precies? Over die vragen gaat
een cursus die Els Elffers zes weken lang – te beginnen op maandag 2 februari – zal geven in
Amsterdam. Dr. Elffers werkte lange tijd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) als docent
en is lid van het bestuur van het Genootschap Onze Taal. Meer informatie vindt u op de

website van de UvA.

Uitslag wedstrijd Mokums woordenboek
WINNAARS. In Taalpost 1641 vroegen we: over welk soort man hebben Amsterdammers het
als ze iemand een doorprakker noemen? Dat is een man die altijd op de versiertoer is. Dankzij
hun antwoord versieren drie Taalpostlezers een exemplaar van het Mokums woordenboek:
Marleen van der Pol, Olana Bes en Loes Nagelkerken.

Wedstrijd Briefjes op ramen en deuren!
PRIJSVRAAG. Grafisch ontwerper en tekenaar Peter Boersma fotografeert briefjes die op
ramen en deuren hangen. Hij bundelde zijn opmerkelijkste foto's in het boek Briefjes op ramen
en deuren! We mogen vijf exemplaren van het boek weggeven. Wilt u in aanmerking komen
voor een exemplaar? Beantwoord de volgende vraag: op een van de gefotografeerde briefjes
staat dat de bel 'onderhavig' is aan een problematiek. Welke? Mail uw antwoord en
adresgegevens vóór 29 januari naar redactie@taalpost.nl.
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Taalnieuws
Hoe vouter, hoe beter: de website Taalvoutjes zoekt taal-o-fielen en een hoofdredacteur.
(Bron: Taalvoutjes)
De populairste babynamen in Nederland waren vorig jaar Sophie, Emma en Julia bij de
meisjes, en Daan, Bram en Milan bij de jongens.
(Bron: Sociale Verzekeringsbank)
Hoe is taal ontstaan? Dat verneemt u in een fragment uit een voorstelling van Paulien
Cornelisse.
(Bron: Taalunie:Bericht)

Op bezoek bij de makers van woordenboeken
FILMPJE. Wanneer ontstond het eerste woordenboek? Wie bepaalt wat er in een
woordenboek komt? En wat zijn spookwoorden? Prisma geeft de antwoorden in een 'Wist je
dat?'-filmpje, waarin ook een spookwoord verwerkt is.

Woordspot (van Onze Taal en uitgeverij Malmberg) belicht voor
middelbare scholieren elke week een veelvoorkomend maar lastig
woord, zoals 'identificeren' of 'autoriteit'. Leuk voor in de klas!

NU Beter Duits
WEBSITE. Nederlandstalige scholieren en ex-scholieren van alle leeftijden kunnen hun Duits
ophalen met de website NU Beter Duits. Op de site kun je spelling-, grammatica- en
vertaaloefeningen doen. Wie zich aanmeldt, krijgt dagelijks een e-mail met een Duitse taaltest.
Het is ook mogelijk de test in de klas te doen op een digibord en een klassescore bij te
houden.

Verblind door d en t?
FLITSTRAINING. Maken uw collega's – u zelf natuurlijk nooit – d/t-fouten bij de vleet? En is

dat slecht voor uw ogen? Wijs ze met zachte dwang op de Flitstraining d's en t's. Goed om te
weten: het overzicht van de andere trainingen van Onze Taal voor het voorjaar van 2015 staat
ook online.
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Taalnieuws
Een orang-oetan in een Keulse dierentuin maakt klanken (zowel medeklinkers als klinkers)
met een snelheid die nog niet eerder bij soortgenoten waargenomen is. Dat bewijzen deze
filmpjes.
(Bron: Universiteit van Antwerpen en Neder-L)
Een Brusselse politieagent geniet lokale populariteit door zijn talenkennis. Er is zelfs een
Facebookpagina 'Jean-Marie, le policier polyglotte'.
(Bron: Het Laatste Nieuws)
De American Dialect Society heeft een hashtag van drie woorden tot woord van het jaar
gekozen: #blacklivesmatter.
(Bron: Time)

Taaltip: (eraan) toegaan
PRAKTISCH. 'Het ging er laatst behoorlijk hard aan toe in het parlement' en 'Het ging laatst
behoorlijk hard toe in het parlement' zijn allebei mogelijk. Vermoedelijk klinkt de eerste zin voor
de meeste taalgebruikers het best: er hard/vrolijk/enz. aan toegaan lijkt tegenwoordig gewoner
dan hard/vrolijk/enz. toegaan.
Dat is opvallend, want tot in de jaren negentig werd het toevoegen van eraan als een foutje
gezien – het kwam toen overigens ook al vaak voor. Eraan toegaan werd gezien als een
contaminatie (verhaspeling) van toegaan en eraan toe zijn. Inmiddels staan eraan toegaan en
toegaan als varianten in de woordenboeken.

Uw kennis van de Nederlandse spelling-, grammatica- en
interpunctieregels opfrissen? Schrijf u in voor een van de
opfristrainingen die de Taaladviesdienst dit voorjaar aanbiedt.

Passen m'n, z'n en d'r in zakelijke teksten?
POLL. Jan Stroop schrijft in zijn boek De taal, die weet wat dat zijn uitgever hem verbiedt de

handige apostrof in woordjes als m'n, z'n en d'r te gebruiken. Is dat terecht? Vindt u m'n, z'n en
d'r ook niet kunnen in zakelijke teksten? Geef uw mening in de poll op de website van Onze
Taal.

Bijeenkomst over minderheidstalen
DISCUSSIE. Hebben minderheidstalen een toegevoegde waarde? Dat is de centrale vraag
van een bijeenkomst op 30 januari in Leeuwarden. Antonella Sorace (universiteit van
Edinburgh) zal er spreken over investeren in meertaligheid en schrijver Gerard Stout over het
dialect als het nieuwe Latijn. Na de voordrachten volgt er een discussie. De toegang is gratis.
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Taalnieuws
De allereerste baby van 2015 in het Nederlandse taalgebied werd geboren in Paramaribo om
0.02 uur en heet Zimaysia Rusoph.
(Bron: Voornamelijk.nl)
'Het is hoog tijd dat er een verkiezing voor het emoticon van het jaar komt. We zijn namelijk
het zicht op hun ontwikkeling aan het verliezen.'
(Bron: Slate)
Eentalige kinderen verwachten dat andere mensen ook eentalig zijn; tweetalige kinderen
hebben die verwachting niet. Dat blijkt uit psychologisch onderzoek.
(Bron: Medical XPress)

Heerlijk helder
DUIDELIJKE TAAL. Iedereen is gebaat bij duidelijke taal. Het radioprogramma Hautekiet van
Radio 1 (van de VRT) houdt daarom de komende weken een campagne 'Heerlijk helder'. Een
deskundig panel beoordeelt door luisteraars ingezonden voorbeelden van hoe het niet moet.
Toevallig had de Nederlandse krant Trouw gisteren ook een artikel over het onderwerp:
'Bobotaal is van alle tijden'.

Elke week uitleg en opdrachten bij een lastig woord voor middelbare
scholieren (leuk voor in de klas!) in Woordspot, een initiatief van Onze
Taal en de lesmethode Talent van Malmberg. Ook te volgen via Twitter
en Facebook.

Online-cursus middeleeuwse boeken
LEREN. In de Middeleeuwen was het maken van een boek geen sinecure: het kostte tijd, geld
en moeite. De Leidse boekhistoricus Erik Kwakkel heeft een korte online-cursus gemaakt
waarin hij laat zien hoe het toeging. De cursus is gratis en bestaat uit video's en geschreven
materiaal. De voertaal is het Engels.
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Taalnieuws
Nietzsche Lam doet in Nijmegen taalonderzoek met behulp van hersenscans. Hoe gaat dat in
zijn werk?
(Bron: Weblog Het talige brein)
De kwaliteit van het Frans op Marokkaanse scholen gaat achteruit. Dat komt doordat men
vasthoudt aan ouderwetse onderwijsmethoden.
(Bron: Libération)
450 jaar geleden verscheen het eerste Nederlandstalige sonnet. En er werd naar in gebruikt
in plaats van na.
(Bron: Neder-L)

5 clichés om in 2015 in de ban te doen
ERGERNIS. 2014 was een aaneenschakeling van taalergernissen voor tekstschrijver Cecile
Bol. Aan het begin van dit jaar besloot ze de lelijkste formuleringen die ze tegenkomt tijdens
haar werk op een rijtje te zetten. Het levert een interessant lijstje op: van nare slogans tot de
door steeds meer mensen gebruikte uitdrukking 'steeds meer mensen'.

Kijk je tegen een kale muur of deur aan? Bestel dan de Taalkalender
2015 of de Kindertaalkalender 2015 via de webwinkel van Onze Taal!

Taal in Rotterdam
MEERTALIGHEID. In Rotterdam wonen zo'n 176 nationaliteiten en dus mensen die van huis
uit allerlei talen spreken. Hoe kijken al die mensen daar zelf tegenaan? Het Rotterdamse
magazine Stadsgeheimen sprak met vijf Rotterdammers over het Rotterdams, over hun
moedertaal en over taal in de stad.
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Groot en klein nieuws over taal. Drie keer per week gebundeld en in uw postbus gedropt door
Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).

Taalnieuws
De Top 40 gaat de populariteit van liedjes nu ook afmeten aan berichten op sociale media die
in het Nederlands geschreven zijn.
(Bron: Radiofreak)
De Limerick University onderzocht de voordelen van verhaaltjes voorlezen bij 7845 baby's van
9 maanden oud. Voorlezen is prima, maar babbelen tegen de baby's is vier keer beter voor
hun taalontwikkeling.
(Bron: Gazet van Antwerpen)
Vrijwel geen enkele spreker van het Nederlands spreekt de r altijd op dezelfde manier uit. Er
zijn bovendien grote verschillen tussen sprekers uit verschillende steden, tussen ouderen en
jongeren, en tussen mannen en vrouwen.
(Bron: Hum Magazine)
Wemelt het Nederlands echt van de overbodige woorden? Geen paniek, het zijn de
mannentepels van de taal.
(Bron: Neder-L)

Taaltip: een groffe/grove leugen
PRAKTISCH. De verbogen vorm van grof is volgens alle naslagwerken grove. Alleen de grote
Van Dale vermeldt ook groffe, en noemt dat "spreektaal". Inderdaad hoor je lang niet altijd de
uitspraak 'groo-vuh'; ook 'grof-fuh' en 'grov-vuh' zijn tamelijk gewoon. Op schrift heeft grove de
voorkeur.
Grof - grove is een uitzondering. Woorden die eindigen op een korte klank en een f, krijgen in
de verbogen vorm gewoonlijk -ffe: maf - maffe, klef - kleffe, dof - doffe, muf - muffe, enz.
De vergrotende trap van grof is grover; Van Dale neemt ook de spreektaalvormen grovver en
groffer op. De overtreffende trap levert geen probleem op: grofst.
(advertentie)

Verdiep je kennis!
Want ook daarvoor kom je naar de NOT. En met toegangsbadge
helemaal GRATIS! Geef mij een toegangsbadge!

Conferentie sociolinguïstiek
CALL FOR PAPERS. Op 27 maart houdt de Sociolinguistics Circle zijn tweede bijeenkomst in
Gent. Het doel van de conferentie is studenten en onderzoekers samen te brengen rond
thema's als taalvariatie, sociolinguïstiek en de sociale dynamiek van taal. Vooral studenten
worden aangemoedigd zich voor deze conferentie aan te melden; de conferentie staat open
voor onderzoek op alle niveaus. Papers kunnen ingediend worden tot 12 januari.

Steuntje in de rug
NIEUW TAALJAAR. U krijgt Taalpost drie keer per week gratis in uw mailbox. Toch is er tijd
en toetsengetokkel nodig om onze mails bij u te krijgen. U bent altijd vrij om ons een welgemikt
steuntje in de rug te geven via de webwinkel van Onze Taal. Dat kan al vanaf 2,50 euro. De
Taalpostbodes wensen u een fijn taaljaar.
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