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Dubbelinterview Hans Bennis en Vibeke 
Roeper 

Zowel de Nederlandse Taalunie als het Genootschap Onze Taal kreeg dit jaar 

een nieuwe directeur. In een dubbelinterview in Taalunie:Bericht praten Hans 

Bennis en Vibeke Roeper over de toekomst van beide organisaties. 

 

Lees meer 

  

  

  

  

Verkiezingen en prijzen 

 De verkiezing van ‘Weg met dat woord!’ is aan haar vijfde editie toe. U 

kunt nu woorden nomineren voor Nederland en Vlaanderen. (Weg met 

dat woord) 

 De finalisten voor de Wablieft-prijs 2017 zijn bekend. (Wablieft) 

 Er zijn tien genomineerden voor de Grote Prijs Jan Wauters 2017. (VRT 

Taalnet) 

 

  

  

  

Aan de slag! 

 Maak, beluister en verstuur geluidskaartjes in het Gents. (Stad Gent) 

 Leer nu ook Chinees met de talenstudie-app Duolingo. (iCulture) 

 

  

http://taaluniebericht.org/artikel/uitgelicht/hetzelfde-doel-verschillende-doelgroepen
http://taaluniebericht.org/artikel/uitgelicht/hetzelfde-doel-verschillende-doelgroepen
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.wegmetdatwoord.org/
http://www.wablieft.be/wablieft/nieuws/wablieft-prijs-2017--de-finalisten-zijn-bekend/212
https://taal.vrt.be/grote-prijs-jan-wauters-2017-de-genomineerden
https://taal.vrt.be/grote-prijs-jan-wauters-2017-de-genomineerden
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/week-van-het-gents-2017/gentse-wensen-verzend-je-eigen-gentse-geluidskaartje
https://www.iculture.nl/nieuws/duolingo-chinese-taalcursus/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

En verder 

 Het Lexicon Frisicum, het allereerste woordenboek dat de Friese taal 

beschrijft, wordt vertaald in het Fries en het Engels. (Omrop Fryslân) 

 Waar zijn de oer-Hollandse voornamen gebleven? (Omroep Brabant) 

 De Luxemburgse regering zet het licht op groen om de Luxemburgse 

taal te promoten. (L’Essentiel) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Taalkalenders en -agenda 

 

  

 

De Taalkalender en Taalagenda* van Onze 

Taal zijn verschenen. U kunt ze bestellen in 

onze webwinkel. Als u de agenda en de 

kalender samen bestelt, krijgt u korting. 

 

Voor de kleine taalliefhebbers is er uiteraard 

weer een Kindertaalkalender, gemaakt in 

samenwerking met Kidsweek. Bestelt u die 

samen met de Taalkalender, dan krijgt u 

eveneens korting. 

 

* Bij de Taalagenda krijgt u gratis een Onze Taal-agenda-elastiek. 

Bestel nu 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 

 

  

  

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/770927-lexicon-frisicum-wordt-vertaald-naar-fries-en-engels
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2715751043/Noortje+(20)+mist+de+oer-Hollandse+voornaam+Meer+Bram,+Floor+en+Gijs!.aspx
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/21257455
http://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender-2253
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalagenda-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-taalagenda-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaalwebwinkel.nl/catalogsearch/result/?q=kalender+agenda
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https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

