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Taaltip: een gastvrij/gastvrije ontvangst  
 

  

Een gastvrije ontvangst is juist. 

 

Ontvangst is een de-woord. Als er voor een de-woord een bijvoeglijk naamwoord staat, krijgt dat 

een buigings-e. Het is dus een gastvrije ontvangst, net als een gastvrije omgeving of een feestelijke 

ontmoeting. 

 

In de praktijk komen combinaties als een gastvrij ontvangst, een feestelijk ontvangst en een 

hartelijk ontvangst, met een onverbogen bijvoeglijk naamwoord, ook vrij vaak voor. Blijkbaar zijn er 

inmiddels veel taalgebruikers die ontvangst als een het-woord opvatten. Misschien komt dat door de 

synoniemen onthaal en welkom, die wel het-woorden zijn: een gastvrij onthaal, een warm welkom. 
  

 

 
Meer taaladvies 
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Naamloze 

voorwerpen 
 

  

In het nieuwe taalprogramma Praat 

Nederlands met me, dat RTL 4 binnenkort 

uitzendt, komt een rubriek ‘Hoe heet het 

ook alweer?’ Daarin worden voorwerpen, 

handelingen en verschijnselen getoond die 

(bijna) iedereen kent, maar waarvan de 

naam niet of nauwelijks bekend is. Denk 

aan nestel voor het plastic of metalen 

uiteinde van een veter. 

 

Kent u nog zo’n voorwerp of handeling? 

Stuur dan een mail naar 

taalpostbode@gmail.com. 

 

U kunt u overigens ook aanmelden als u 

het leuk vindt een uitzending bij te wonen. 

Dat kan hier. 
 

 

 

 
Suggestie insturen 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Morgen wordt een convenant ondertekend om het Nedersaksisch officieel te erkennen, maar 

vooral om het te beschermen. (AD) 

  

>> De Belgische Raad voor de Reclame raadt zogenoemde influencers aan bepaalde hashtags en 

woorden te gebruiken. (Het Laatste Nieuws) 

  

>> Wifi kennen we, maar wat is lifi? (Taaltelefoon) 
  

 

  

 

Nederlands en Frans 
in Brussel 

 

  

Het Huis van het Nederlands onderzoekt 

via het stadsforum Model NL hoe inwoners 

van Brussel over het Nederlands denken. 

 

Ondertussen hebben Brusselse bedrijven 

het moeilijk om medewerkers te vinden 

die op z’n minst het Nederlands en het 

Frans beheersen. De trend van het thuis 

werken vormt een nieuwe hinderpaal: “Als 

je drie dagen per week thuis werkt, is dat 

een gemiste kans om Frans te oefenen.” 

 

En Actiris, de Brusselse dienst voor 
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arbeidsbemiddeling, laat voetballer 

Vincent Kompany Nederlandse taalles 

geven. 
  

  

 

 

 (Stads)fries 
 

  

>> De talen bij Kollum en het Lauwersmeer zijn de laatste blinde vlekken op de taalkaart van 

Friesland. (Leeuwarder Courant) 

  

>> Op 3 november vindt de ‘Dach fan ut Stadsfrys' plaats. (Taalburo Popkema) 

  

>> Nieuw soort inwoner van Friesland gesignaleerd op de weg: de blokkeer-Fries. (Leeuwarder 

Courant) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Bepaal jij feilloos welke uitdrukkingen in 

deze quiz verhaspelingen zijn? Of weet 

je van kant noch wal? ;) Succes! 

> Verhaspelingenquiz 

 

Volg Onze Taal op 

Facebook 
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Advertentie 

Speciaal aanbod 

 

 

  

Speciaal aanbod voor Taalpost-

abonnees: 1 maand gratis toegang tot 

de Dikke Van Dale! 

 

Als Taalpost-abonnee ontvangt u een 

maand gratis toegang tot de Dikke Van 

Dale Online, de taalschatkamer van het 

Nederlands. De Dikke Van Dale beschrijft 

gevestigd en historisch Nederlands en 

kenmerkt zich door gedetailleerde 

omschrijvingen en literaire citaten. 

 

Meld u aan via de knop hieronder en u 

krijgt direct toegang. 
  

 

 
Ja, ik meld mij aan 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

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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