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Woordpost: curatief 
 

  

De zorgkosten blijven stijgen, meldt de NOS, onder meer de kosten van de curatieve zorg. Wat is 

dat eigenlijk – curatief? Heeft dat met een kuurtje te maken? Op de website van Onze Taal is er 

meer over te lezen.  

 

Door technische problemen was de vorige aflevering van Woordpost, over epitaaf, niet voor 

iedereen leesbaar. De tekst is te vinden op deze pagina.  
  

 

 Lees meer over curatief 
  

 

 

 

 

Prijs voor de Nieuwe Taalregel 2018 
 

  

De Prijs voor de Nieuwe Taalregel 2018 is uitgereikt aan Daan Wesselink, die een regel heeft 

bedacht die iets doet aan het foutieve gebruik van het woord heen. De winnaar is met zijn prijs in 

het dolle.  
  

 

 Ga daarnaartoe 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>> De Reismeisjes gaan naar de Chinees en zetten de herkomst van gerechten en hun namen op 

een rij. (Metro) 

  

>> Wat is een hard gelag? (Historiek) 

  

>> Interview in Gent met de Zuid-Afrikaanse hoogleraar Wannie Carstens: “Iedereen verliest bij 

een te dominant Engels.” (Voertaal) 
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Rijmende berichten 

in sinterklaastijd: 
aardig of irritant? 

 

  

Een bericht van de Taalpostbodes: 

Onze Taal volgt goed de modes 

En peilt zo nu en dan 

De wenslijkheid ervan. 

Neem nu berichten op rijm: 

Zijn die stom of zijn die fijn? 

(Want dat rijm van het gepeupel 

Ontspoort ritmisch en is kreupel.) 

Toon u daarom van uw scherpste kant: 

Zijn die rijmpjes aardig of irritant? 
  

 

 Breng hier uw stem uit 
  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Het Nationaal Ouderenfonds moedigt scholen aan om kerstkaarten te laten schrijven naar 

eenzame ouderen. (Nationaal Ouderenfonds) 

  

>> In Vlaanderen is er discussie ontstaan over een voorstel om bedrijven toe te staan hun 

jaarrekeningen in het Engels in te dienen. (De Standaard) 

  

>> Oelettervoesj is het populairste dialectwoord van Ternat, vóór Skippenaisjel en piksossis. (Het 

Laatste Nieuws) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

 

Een verstandskies 

is geen  

ver-stands-kies: 

www.onzetaal.nl/verstandskies.  

#taalweetje 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 
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Advertentie 

Trainingskalender 
Onze Taal 

  

  

Leden van Onze Taal ontvangen 

korting op de trainingen. 

Wilt u een training volgen en bent u 

geen lid van Onze Taal? Meld u dan 

eerst aan voor het lidmaatschap; dan 

profiteert u meteen van de korting!  
 

 

 

 Lees meer 

  

 

 

  

  

 

17 

NOV. 
  

Training Spelling | 

Amsterdam 
 

  

In deze training komen tal van 

spellingkwesties aan bod: aaneen of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en 

kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort. 

Wilt u uw kennis opfrissen over de 

belangrijkste spellingregels en meer inzicht 

krijgen in de achtergronden bij de regels en 

in de probleemgevallen en uitzonderingen? 

Volg dan een training Spelling bij Onze Taal. 

> Lees meer over de training. 

 

> Bekijk het filmpje over deze training. 
 

 

27 

NOV. 
  

Training Grammatica en 

leestekens | Den Haag  

 

  

Tijdens deze training gaat u aan de slag 

met grammatica en leestekens. Kwesties 

zoals groter als/dan, hen/hun en 

die/dat/wat passeren ’s morgens de revue. 

’s Middags staat het juiste gebruik van 

komma’s, dubbele punten, 

aanhalingstekens, enzovoort centraal. 

 

 

 

> Lees meer over de training. 

 

> Bekijk het filmpje over deze training. 
 

13 

DEC. 
  

Nieuw in ons aanbod: 

Grammatica voor NT2-

docenten  

 

  

Wie NT2-lessen geeft, of dat nu als betaald 

docent of als vrijwilliger is, krijgt vaak 

vragen over de Nederlandse grammatica. 

Dat zijn bijvoorbeeld vragen over 

woordvolgorde (Waar moet ‘niet’ staan in 

deze zin?), maar ook over werkwoordstijden 

(Wanneer gebruik je de voltooide en 

wanneer de onvoltooide tijd?). 

Om het antwoord op dat soort vragen goed 

te kunnen onderbouwen, heeft Onze Taal de 

training Grammatica voor NT2-

 

  

Incompanytrainingen  

 

  

Haal met een adviseur van Onze Taal de 

kennis in huis! Onze ervaren taaladviseurs 

zijn als geen ander in staat de kennis van 

uw medewerkers op te frissen. 

 

In overleg met u stellen we een 

incompanytraining samen die helemaal is 

afgestemd op de twijfelgevallen waar u en 

uw collega’s tegenaan lopen. 

Voor meer informatie of een offerte kunt u 

contact opnemen met Paula Vrolijk, 

coördinator van de Taaladviesdienst. Dat 

kan telefonisch (070 - 21 71 625) of per e-
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docenten ontwikkeld. 

 

> Lees meer over de training. 

 

 

mail (paula@onzetaal.nl). 

 

> Lees meer over de 

incompanytrainingen van Onze Taal. 
 

 Lees meer over de trainingen van Onze Taal 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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