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Straatnaamborden in Aalsters dialect 

In de stad Aalst krijgen 55 straten of pleinen ook een naambordje in het 

dialect. Aalst nodigt zijn inwoners uit om voorstellen te doen voor 

straatnaambordjes die verwijzen naar een vroegere of in de volksmond 

gebruikte aanduiding. Het project past in het ‘jaar van het dialect’ van 

Erfgoedvereniging Denderland. (Stad Aalst)  

 

  

  

  

Weetjes 

 De Duitse feministe Marlies Krämer (80) sleept haar bank voor de 

rechter, want ze wil als vrouw aangesproken worden: met ‘Kundin’ in 

plaats van met ‘Kunde’. (de Volkskrant) 

 Op 20 maart is het de Internationale Dag van de Francofonie. Van 17 tot 

25 maart vindt in Wallonië en Brussel het activiteitenprogramma ‘La 

langue française en fête’ plaats, met als centraal thema ‘Bonheur de 

dire’. (La langue française en fête) 

 Hoe werkte de spraakcomputer van Stephen Hawking? (Newsmonkey) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.aalst.be/artikel/straatnaamborden-in-dialect
https://www.volkskrant.nl/buitenland/duitse-feministe-marlies-kramer-80-sleept-haar-bank-voor-de-rechter-ze-wil-als-vrouw-aangesproken-worden~a4580670/
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/
http://newsmonkey.be/article/86986


  

Opinie 

 Is het Nederlands de eigen taal van alle Nederlanders? (Neerlandistiek) 

 Koning Filip in Canada: ‘Door een taal te leren, bouwen we aan onszelf.’ 

(Het Laatste Nieuws) 

 Wil je veel verdienen, leer dan Frans. (Dagblad van het Noorden) 

 

  

  

  

Prijs, wedstrijd en verkiezing 

 Het taalgebruik van burgemeesters staat centraal bij de 

Duidelijketaalprijs 2018. (Taalcentrum-VU) 

 Voor de twintigste keer wordt de beste verkoopbrief van Vlaanderen 

bekroond met de Gouden Veer en voor de eerste keer de beste 

commerciële e-mail. (De Gouden Veer) 

 Tot en met maandag 19 maart kunt u uw stem uitbrengen in de 

verkiezing van de Slechtste Politieke Slogan 2018. (Sloganverkiezing) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

De nieuwste Onze Taal 

http://www.neerlandistiek.nl/2018/03/is-het-nederlands-de-eigen-taal-van-alle-nederlanders/
https://www.hln.be/showbizz/royalty/koning-filip-hamert-op-belang-meertaligheid-door-een-taal-te-leren-bouwen-we-aan-onszelf~a321bc5a/
http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie-Leer-Frans-als-je-meer-wilt-verdienen-22988805.html
https://www.taalcentrum-vu.nl/duidelijketaalprijs
http://goudenveer.be/
https://www.sloganverkiezing.nl/
https://onzetaal.nl/lidmaatschap


 

  

 

Het februari/maart-nummer van Onze Taal is een 

bijzondere editie, die voor een groot deel in het 

teken staat van ‘De taal van kleding’. Wat zeggen 

teksten op shirts? Welke uitdrukkingen komen uit 

de kledingindustrie? Hoe schrijf je over mode? En 

is er een verband tussen taal- en kledingmode? 

Het komt allemaal uitvoerig aan bod in dit 

nummer. 

 

Daarnaast is er vanwege de Boekenweek een 

royaal interview met Griet Op de Beeck, dit jaar de 

auteur van het Boekenweekgeschenk. En een stuk 

van Kees van Kooten over een opmerkelijke 

uitdrukking uit zijn Haagse jeugd: Even dop! 

 

Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke rubrieken en columns, waarin onder 

(veel) meer aandacht voor het woord oliemannetje, katten-Nederlands en de 

namen van wifinetwerken. 

Nog geen lid van Onze Taal? Word nú lid en ontvang het eerste jaar 10% 

korting. 

Word lid 

 

 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

(Bilthoven). 

 

  

  

 
Facebook 

https://onzetaal.nl/lidmaatschap
https://onzetaal.nl/lidmaatschap
https://onzetaal.nl/lidmaatschap
https://onzetaal.nl/lidmaatschap
https://onzetaal.nl/lidmaatschap
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
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https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
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

