#2071 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl

online versie | uitschrijven

Taalpost

6
DEC
2018

Woordpost: scharrig
In de Volkskrant beschrijft Sylvia Witteman hoe ze met haar “scharrige kettinkje” bij de juwelier
binnenstapte. Wat betekent scharrig? Dat is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Radiodocu: Het
Chinese verlangen
naar een alfabet
Kun je het ingewikkelde Chinese schrift
afschaffen en inruilen voor een simpel
alfabet? Al vanaf het begin van de
twintigste eeuw verlangen veel Chinezen
ernaar, en Mao Zedong heeft ooit al een
geschikt alfabet laten ontwerpen. Waarom
is het er dan toch nooit gekomen? En
moeten de Chinezen dat betreuren, of
moeten ze er juist blij om zijn?
Daarover gaat de radiodocumentaire Het
Chinese verlangen naar een alfabet, die op
zondag 9 december te beluisteren is in het
programma OVT op NPO Radio 1, tussen
11.20 en 12.00 uur.

Of luister nu al

Apps
>> Er is een nieuwe app die dove kinderen helpt met leren lezen. (Hart van Nederland)
>> Het VRT-televisieprogramma Team Scheire laat zien hoe een app waarmee een man met een

spraakbeperking zich vlot verstaanbaar kan maken, ontwikkeld is. (Canvas en VRTnu)
>> Volgens Google is de taal-leer-app Drops de beste Android-app van 2018. (Android Planet)

Woorden
>> Grassap. (Taaltelefoon)
>> Wifisnuffelaar. (INT)
>> Sorrymuseum. (Taalbank)
>> De etymologie van velpon. (Neerlandistiek)

Universiteit van Vlaanderen
De afgelopen dagen heeft de Universiteit van Vlaanderen enkele interessante presentaties over taal
online gezet. Rik Vosters doet uit de doeken hoe uw woordgebruik en uitspraak nog méér over u
vertellen dan alleen waar u vandaan komt, Erik Moonen onderzoekt of het mogelijk is dyslexie te
voorkomen en Dominiek Sandra stipt nog eens aan waarom mensen zoveel moeite hebben met de
d/t-regels.
Tot slot: is Sinterklaas u vergeten? Dan kan de presentatie ‘Waarom krijg je niet altijd wat je
wilt?’ troost bieden.

Advertentie

Geef een abonnement op
Onze Taal cadeau!
Op zoek naar een kerstcadeau voor
een taalliefhebber?
Geef dan het tijdschrift Onze Taal cadeau!
Een abonnement voor een half jaar kost
slechts € 24,–. Een héél jaar Onze
Taal(tien nummers) kost € 44,–.
(Deze prijzen gelden voor Nederland.)
Wilt u een tastbaar cadeau
overhandigen?
Als u een cadeau-abonnement bestelt,
kunt u de speciale Onze Taal-cadeaubon
downloaden en printen; zo hebt u een
tastbaar cadeau om aan de ontvanger te
overhandigen.
Deze bon vindt u op de bestelpagina.

Ja, ik geef Onze Taal cadeau

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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