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Woordpost: sedentair 
 

  

Nele Annemans beschrijft hoe ongezond een sedentaire leefstijl is. Hoe zit dat precies? Op de 

website van Onze Taal is er meer over te lezen. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

 

  

.   
 

 

Meinummer Onze Taal 

 

  

In de nieuwste Onze Taal leest u artikelen 

over bekende romans in eenvoudige taal, 

over het eindexamen Nederlands, over 

gesprekken bij de kapper, over 

‘Taalstaatmeester’ Lilian Marijnissen, over 

beladen termen in musea, over 

ezelsbruggetjes en over de klemtoon in 

woorden. 

 

Misschien denkt u: ‘Het sop is de kool niet 

waard’, maar zelfs over die uitdrukking 

leest u in dit nummer. 

 

Het meinummer ligt morgen bij het 

merendeel van de leden van Onze Taal in 

de brievenbus.  

 

Bent u nog geen lid en zou u graag 

elke maand ons tijdschrift ontvangen? 

Kijk hier voor de mogelijkheden.  

 

 

 

 

Naar de inhoudsopgave van 
het meinummer 
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Woorden 
 

  >> Het Nederlandse woord niksen brengt rust in de wereld. (New York Times) 

  >> Lopen scheef en schuin evenwijdig met elkaar? (Neerlandistiek) 

 

>> Binnenkort rijden er in België trambussen. (Taaltelefoon) 

 
  

 Taalvoorbeelden gevraagd voor praktijkboek 
 

  

Met welke taalkundige stokpaardjes, ervaringen en tips kunnen anderen hun voordeel doen bij de 

communicatie over ziekte, zorg en gezondheid? 

 

De samenstellers van Medische mensentaal, een bloemlezing van medisch jargon én taal van 

gewone mensen over medische zaken, zijn voor een nieuw praktijkboek (Bewust medisch 

taalgebruik) op zoek naar mooie en minder mooie gevallen van ‘medische mensentaal’. 

 

U kunt voorbeelden hiervan insturen via e-mail, eventueel met toelichting en alternatieven. 
  

 

 
Voorbeelden insturen 

  

 

 

  

 

Academische jaarprijzen 
 

  

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde reikt dit jaar de ‘Academische jaarprijzen’ uit aan 

jonge neerlandici die taalkundig onderzoek verrichten. 

 

Nog tot 10 mei kunnen masterscripties, artikelen en dissertaties worden ingestuurd. 
  

 

 
Informatie en voorwaarden 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> De Nederlandse onderwijsminister Van Engelshoven belooft een strengere aanpak van 

instellingen die hun keuze voor anderstalig onderwijs niet verantwoorden. (Ad Valvas) 

 

>> Journalist Simon Kuper stelt dat het Engels aan een opmars bezig is in Nederland en op het 

punt staat het Nederlands te verdringen als eerste taal. (BNR) 

  >> In het tv-programma Dat belooft voor later konden kinderen horen wat dieren denken. (VTM) 
  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#taaltip 

Het accent op de eerste ‘e’ van ‘scène’ 

wordt vaak weggelaten, maar dan 

betekent het woord iets anders: 

https://www.onzetaal.nl/scene/.  
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Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalkronkels 
 

  

 

 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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