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What3words in het Nederlands
Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, signaleert dat What3words nu
ook in de Nederlandse versie bestaat. Als je in What3words je adres intikt,
wordt die plaats gedefinieerd door drie woorden. Voor de VRT is dat
zacht.plof.kom. We hebben het ook even opgezocht voor Onze Taal:
verftube.recreatie.eten.

Weetjes


Bonobo’s en chimpansees begrijpen elkaars gebaren. (KIJK)



Franstalige treinreizigers kunnen in België weer sporen naar Renaix.
(Het Nieuwsblad)



De Dag van de Logopedie op 6 maart staat in het teken van
ondersteunde communicatie. (Medical Facts)



Een Nederlandse app helpt autistische kinderen met praten. (RTL
Nieuws)

Opinie


Geert van Istendael leest niet vaak meer iets in het Engels, want hij is
tegen het Angelsaksische cultuurimperialisme. (MO)



Het Onze Vader is één grote vertaalfout, stelt David Uijl.
Aandachttrekkerij, riposteert Michael Mulder. (CIP en Reformatorisch
Dagblad)



Het Vermeylenfonds stelt dat het onrealistisch en niet nodig is dat alle
nieuwkomers in Vlaanderen Nederlands leren. (Knack)

En verder


Fake news: het bericht dat Chinees een officiële taal is geworden in
Pakistan. (BBC News)



Netflix gaat voor het eerst een serie maken in het Arabisch. (CNN)

Teksten laten corrigeren?

Teksten schrijven is een vak op zich - en
teksten nakijken ook. Laat uw tekst
daarom corrigeren door de
Taaladviesdienst van Onze Taal.
Twee ervaren taaladviseurs bekijken of de
punten en komma’s op de juiste plaats
staan, of de spelling en zinsbouw juist zijn
en of de boodschap die u wilt overbrengen
goed over het voetlicht komt.
Onze Taal corrigeert allerlei teksten:
advertenties, brieven, columns, artikelen,
mailings, websiteteksten, rapporten, jaarverslagen, boeken, enz.
Mail uw tekst naar taaladvies@onzetaal.nl voor een vrijblijvende offerte.

Lees meer

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp
(Bilthoven).
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