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Advertentie 

Cadeautip: Taalkalenders 
 

 

 

  

  

Cadeautip voor de feestdagen: de 

Taalkalender en de Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 

Een vrolijke en kleurrijke kalender vol 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 

Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

afgewisseld met puzzels, taaltips en 

taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: 

de twee kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Bestel de kalender(s) in de 
webwinkel van Onze Taal 

  

 

 

  

  

 

Woordpost: gravitas 
 

  

Robert Gooijer beschrijft hoe actrice Olivia Colman de vorstin die zij in ‘The Crown’ speelt, gravitas 

geeft. Heeft gravitas iets met zwaartekracht te maken? Onze Taal gaat erop in. 
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Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> De ‘ik begrijp uw brief niet’-sticker. (Klik) 

  >> Gaat u daten via een app, let dan op uw spelling. (Panorama) 

 >> Spreek je een Vlaming aan met u, je of ge? (LinkedIn) 

 >> Nieuwe prijs: de Everwijn Wassenbergh Penning. (Neerlandistiek) 
  

 

 

Woord van het jaar 2019 

 

  

Onze Taal kiest in december het Woord 

van het jaar – het woord dat het 

afgelopen jaar het best karakteriseert. 

Welk woord mag of welke woorden 

mogen niet in de top-tien ontbreken? 

 

U kunt vanaf nu woorden nomineren. 

  

 

 
Nomineren 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in biografieën op Wikipedia. (OneWorld) 

  

>> Hoe pakken we de verengelsing van de taal aan? Moet je dan resoluut ‘against English’ zijn of 

kan het ook anders? Jelle van Baardewijk en Carel Jansen gingen in gesprek. (NPO Radio 1) 

  

>> Wat betekent het om naast Nederlands ook andere talen te leren en te gebruiken? Bij het 

KNAW-symposium ‘Meertalig Nederland’ op 6 december staat deze vraag centraal. (KNAW) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#taaltip  

Een student in het hoger beroeps-

onderwijs is geen HBO-er, geen HBO’er, 

geen hbo-er, maar een hbo’er: 

onzetaal.nl/taaladvies/hboer-hbo-er. 
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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 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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