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Woordpost: wort 
 

  

Hoe wordt wort uiteindelijk bier? En wat is wort eigenlijk, en waar komt het vandaan? 

Het woord wort wordt nader toegelicht op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Internationale talen 
 

  

>> Schotland, Iran, Argentinië en nog een aantal andere landen hebben hun naam uit het Grieks 

geleend. In ieder geval volgens de Grieken. (Pronews – in het Grieks) 

  >> Is het Frans nog wel een internationale taal? (TV5) 

 >> Jan Smit gaat naar ‘de nonnen in Vught’ om Engels te leren voor het Songfestival. (Superguide) 

 >> De voorzitter van de koepel van Nederlandse universiteiten vindt dat het bij discussies over 

internationalisering te veel over taal gaat. (ScienceGuide) 
  

 

 Woorden 
 

  >> Afpakmonitor. (INT) 

 >> Dokterbibberlijn. (Taalbank) 

  >> Waterbedeffect. (Taaltelefoon) 
  

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/wort
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https://www.pronews.gr/istoria/838118_ta-onomata-ton-kraton-poy-proerhontai-apo-tin-elliniki-glossa-apo-azermpaitzan-mehri
https://information.tv5monde.com/video/le-francais-est-il-encore-une-langue-internationale-l-humeur-de-linda
https://www.superguide.nl/nieuws/songfestival-voorbereiding-jan-smit-naar-de-nonnen-in-vught-om-engels-te-leren-tv
https://www.scienceguide.nl/2020/01/als-je-geen-nederlands-spreekt-kun-je-geen-carriere-maken/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2566-afpakmonitor
https://www.taalbank.nl/2020/01/21/dokterbibberlijn/
https://www.taaltelefoon.be/waterbedeffect
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Advertentie 

Kindertaalkalender 

 

 

  

De Kindertaalkalender 2020: een vrolijke 

kalender vol met spreekwoorden, 

taalblunders, woordspelletjes, puzzels, 

grappige raadsels en moppen. Een jaar 

lang een goed begin van de dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Ook leuk voor in de klas! 

 

De Kindertaalkalender is samengesteld 

door de redactie van Kidsweek, dé 

weekkrant voor kinderen vanaf 8 jaar, en 

medewerkers van Onze Taal. 

 

De kalender is te bestellen in de 

webwinkel van Onze Taal. 

  

  
 

 

Naar de webwinkel 

van Onze Taal 

  

 

 

  

 Kantoortaal 
 

  >> Alles over de namen van de printers bij de VPRO. (NRC) 

  >> Emoji’s veroveren het kantoor. (De Tijd) 

  >> De term onboarding is sinds gisteren verboden door journaliste Japke-d. Bouma. (NRC) 
  

 

 Taalevenementen 
 

  

>> Donderdag 30 januari in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam: discussieavond over wat voor 

dingen je anno 2020 nog mag en wilt zeggen. (Pakhuis de Zwijger) 

 >> 2020 is het Matthias de Vries-jaar. (INT) 

  

>> Op 5 februari, na het Neuzebal, vindt de zesentwintigste editie van het Gròòt Berregs Diktee 

plaats. (Internetbode) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Koppels die in babytaal met elkaar praten, hebben meer seks. (Metro) 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020
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https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/21/onboarding-die-term-is-vanaf-vandaag-verboden-a3987656
https://dezwijger.nl/programma/mag-je-dat-nog-zeggen/?flush=true#_=
https://ivdnt.org/images/stories/over_ons/voor_de_pers/20200122-persbericht-2020-het-jaar-van-matthias-de-vries.html
https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/304301/grt-berregs-diktee-a-k-da-gewete-n-ad-
https://nl.metrotime.be/2020/01/20/must-read/bewezen-koppels-die-in-babytaal-met-elkaar-praten-hebben-meer-seks/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/kindertaalkalender-2020


  

>> Een Afghaanse Gentenaar maakt een vertaalwoordenboek Nederlands-Pashtoe/Dari (twee talen 

die in Afghanistan worden gesproken). (Het Nieuwsblad) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel 

 

“De Wantijbrug is dicht: vanaf nu moet 

je tweeënhalve maand omrijden” 

 

(Bron: AD De Dordtenaar) 

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalkronkels 
 

  

 

 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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