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Taaltip: uitrij(d)kaart 
 

  

In uitrijkaart komt geen d na de ij, evenmin als in rijbewijs, rijweg, paardrijles, voorrijkosten, 

aanrijtijd, enz.  

  

De d in werkwoorden als glijden, rijden, snijden, leiden, scheiden en houden valt meestal weg in 

samenstellingen waar de stam van zo’n werkwoord in zit. Nog enkele voorbeelden: glijbaan, 

houtsnijwerk, leiband, scheikunde, houvast.  

 

Meer voorbeelden staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Minderheidstalen 
 

  

>> Vorige maand was het per ongeluk een paar uur onmogelijk berichten in het Jingpho op 

Facebook te plaatsen. (The Verge) 

  

>> Het Amerikaanse leger heeft geprobeerd het Chamorro te vernietigen. Nu brengt een groep 

liefhebbers van de taal er weer leven in. (The Guardian)  

 >> Er is opnieuw ophef in Frankrijk over de Bretonse naam Fañch, die de Franse eenheid in gevaar 

zou brengen. (La Gazette des communes) 
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Kletskoppen op 

schrikkeldag 

 

  

 

Op zaterdag 29 februari wordt in 

bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen 

weer Kletskoppen georganiseerd, hét 

kindertaal-festival van Nederland. 

 

Net als in eerdere jaren zijn er veel (ook 

nieuwe) taalspelletjes, experimentjes, 

optredens, workshops en voorleessessies 

over taal voor kinderen en hun 

(groot)ouders. 

 

De entree is gratis!  
 

 

 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

 

Aangeboden: 
jaargangen 2003-2019 Onze Taal 

 

  

 

Een van onze lezers biedt in verband met ruimtegebrek de jaargangen 2003 t/m 2019 van Onze 

Taal aan. Op de laatste jaargang na zijn ze gebundeld in de speciale Onze Taal-opbergmappen. 

 

De jaargangen zijn gratis af te halen in Capelle aan den IJssel. Neem voor meer informatie contact 

op met Marco Rorai via e-mail (door op deze link te klikken). 

  

  
  

 Meertaligheid 
 

  >> Nieuw in het noordoosten van Nederland: een proeftuin meertaligheid. (We the North) 

 >> Nieuw op Omroep Zeeland: een documentaire over een Zeeuwse gemeenschap in Brazilië die 

vasthoudt aan haar taal. (Omroep Zeeland) 

  >> Nieuw in Brussel: tweetalig theater. (De Standaard) 
  

  

 

Engeland en Engels 
 

  

>>  Aanhangers van Tottenham Hotspur willen ‘yid’ uit het woordenboek hebben. (talkSPORT) 

Maar tevergeefs. (The Guardian)  

  >>  Op de universiteiten van Enschede en Eindhoven is het Engels al normaal. (NRC) 
  

 

http://www.kletskoppenfestival.nl/
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Afgeprijsd: 
Kindertaalkalender 

  

  

Omdat 2020 inmiddels ruim anderhalve 

maand oud is, is de Kindertaalkalender nu 

met flinke korting te bestellen.  

 

Deze vrolijke en kleurrijke kalender, 

speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar, 

staat vol met spelletjes, puzzels, moppen 

en raadsels, leuke woorden, taalblunders 

en spreekwoorden. Een goed begin van 

elke dag én nog leerzaam ook. 

 

Afgeprijsd: van € 14,99 voor € 10,00. 

Bestellen kan in de webwinkel van Onze 

Taal.  

Ledenprijs: voor leden van Onze Taal is 

de prijs zelfs maar € 7,50. Zie ook 

daarvoor de webwinkel.  
 

 

 

 
Naar de webwinkel  

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 
   Deze maand in Onze Taal 
   (en natuurlijk nog veel meer moois): 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk en leerzaam!  
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 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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