
Nieuwsbrief voor taalliefhebbers Webversie  |  Afmelden 
 

 

 

 

 

1988 | 5 januari 2018 

  

Oproep ‘Eén minuut taalplezier’ voor 
Taalpost 2000 

Wat geeft u taalplezier? Hoe toont u taalplezier? Hoe wakkert u taalplezier bij 

anderen aan? Vertel het ons in een filmpje van één minuut. Neem het zelf op, 

laat een collega u filmen of vraag de kleinkinderen u creatief in beeld te 

brengen. We plakken alle bijdragen samen in een taalplezierfilm die we 

publiceren ter gelegenheid van het tweeduizendste nummer van Taalpost. 

Inzenders maken kans op een prijs (volgende week vertellen we u daar meer 

over).  

 

Stuur een link naar uw filmpje (op YouTube, Vimeo of een ander platform) vóór 

31 januari 2018 naar redactie@taalpost.nl. 

 

Filmpje insturen 

  

  

  

  

Goede voornemens en veelgestelde vragen 

 Ook in de taal zijn goede voornemens gedoemd te mislukken. (Trouw) 

 Wanneer gebruik je hun en wanneer hen? Dat was in 2017 de meest 

opgezochte taalkwestie op de website van Onze Taal. (Onze Taal) 

 Op sociale media beantwoordt KLM veelgestelde vragen voortaan 

automatisch. (Customer Talk) 

 

  

  

mailto:redactie@taalpost.nl
mailto:redactie@taalpost.nl
https://www.trouw.nl/cultuur/ook-in-de-taal-zijn-goede-voornemens-gedoemd-te-mislukken~aa9b5ac1/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/hun-hen-is-de-meest-opgezochte-taalkwestie-op-de-website-van-onze-taal
https://www.customertalk.nl/nieuws/klm-vergroot-inzet-kunstmatige-intelligentie-op-social-media/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

En verder 

 Het magazine VUmc in praktijk besteedt uitgebreid aandacht aan 

laaggeletterdheid. (VUmc) 

 De molen van Ramon en Tineke staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst, 

de slogan voor hun worstenbroodjes nog niet. (Arena lokaal) 

 De top-5 van de verkiezing ‘Namespotting Naam van het Jaar’ is (Fonk):  

1. Mineraalwaterfles Eau Eau Den Haag 

2. Biefstukrestaurant So de Jus 

3. Zeilmakerij Bootkapje 

4. Massagesalon Hou je Thai 

5. IJscowagen Pablo’s IJscobar 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Taaltrainingen in het voorjaar van 2018 

 

  

 

Fris uw kennis op met een van de 

trainingen van Onze Taal: 

- Zakelijk schrijven 

- Spelling 

- Grammatica & leestekens 

- Taalregels 

 

Op onze website treft u de trainingsagenda 

aan voor de eerste zes maanden van 2018. 

 

De trainingen worden zowel individueel als voor groepen medewerkers van één 

organisatie (incompanytraining) gegeven. 

Trainingsagenda 2018 

 
 

 

  

  

http://vumc.instantmagazine.com/vumc-in-praktijk/vumc-in-praktijk-18#!/welkom
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/gravenaren-winnen-met-slechtste-slogan-van-2017
https://fonkonline.nl/artikelen/marketing/eau-eau-den-haag-winnaar-namespotting-naam-van-het-jaar-2017-43575.html
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens?___SID=U
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels?___SID=U
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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