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Woordpost: schragen 
 

  

Koning Willem-Alexander stelde in de Troonrede vast dat “goede mobiliteit de economie schraagt”. 

Het klinkt mooi, maar wat betekent schragen? Daarover is meer te lezen op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Woorden 
 

  >> Brouwerijdarm. (Taalbank) 

 >> Mondkapjesdag. (INT) 

  >> Mondmaskerpauze. (Taaltelefoon) 

  >> 115 nieuwe woorden in de Troonrede. (Pointer) 
  

  

 

 

 

Advertentie 

DRONGO talenfestival: 

¿LEZEN! 
   

  

Het DRONGO talenfestival is een gratis 

festival over het belang van taal. Het 

brengt dit jaar het brede landschap van 

lezen overzichtelijk en toegankelijk bijeen. 

 

Het festival is dé ontmoetingsplek waar 

professionals die met taal en lezen bezig 

zijn, elkaar kunnen informeren en 

inspireren. Met bijdragen van onder 

anderen Paulien Cornelissen, Adriaan van 

Dis, Özcan Akyol en Lidewijde Paris. 

 

Dit jaar vindt het festival online plaats, 

op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 

Registratie vooraf wordt op prijs gesteld. 
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Kijk voor het volledige programma (en 

registratiemogelijkheden) op: 

www.drongotalenfestival.nl. 
 

  

 

 Meer informatie  

  

 

 

  

  

 

Regionaal taalnieuws 
 

  >> ‘West-Vlaming pak beter te verstaan sinds hij mondmasker draagt.’ (Het Beleg van Antwerpen) 

  >> Er komt een oplossing voor het tekort aan Friese tolken in de rechtbank. (Omrop Fryslân) 

 >> Een Drentse leus op containers moet het Drents zichtbaarder maken. (RTV 1) 

 >> ‘Frisisten aller landen, verenigt u!’ (Neerlandistiek) 
  

 

 

 

  

  
 

 

Taalboekenprijs 
 

  

 

Zes boeken zijn er gekandideerd voor de 

Taalboekenprijs 2020, die is uitgeschreven 

door het Genootschap Onze Taal en het 

Algemeen-Nederlands Verbond. 

 

De komende weken stelt de redactie van 

Onze Taal ze aan u voor, met 

besprekingen en aanbevelingen. 

 

Vandaag de eerste kandidaat: 15 eeuwen 

Nederlandse taal van Nicoline van der Sijs 

– een glasheldere beschrijving van alles 

wat er de afgelopen tijd met het 

Nederlands is gebeurd. 
 

 

 

 

Lees en bekijk meer over  

15 eeuwen Nederlandse taal 
  

 

 

 

 Duits 
 

  >> Hoe staat het Duits ervoor? (NDR) 

 >> Wedstrijd: vertaal een gedicht naar of van het Duits. (Neerlandistiek) 

 >> Ter gelegenheid van 30 jaar Duitse eenheid verschijnt er een boek over de taal van de DDR. 

(inSüdthüringen) 

  >> Hoe goed is jouw Duits? (Dagblad van het Noorden) 
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Trampolinetje en Mihoentje 
 

  

“Hierbij”, schrijft Ronald Snijders in zijn column in het nieuwe nummer van Onze Taal, “mag ik op 

deze plaats de nieuwe namen bekendmaken die ik vannacht heb bedacht.” Waarna hij laat zien wat 

er gebeurt als je gewone woorden ineens als naam gebruikt: Dilemma van Eldijk en Tampon 

Wiegersma komen voorbij, maar ook Trampoline Kuipers en Mihoen Krabbé. 

 

De column is nu ook online te lezen.  
  

 

 Naar de column 
  

 

 

  

 

En voorts 
 

  >> Het Nederlands keert terug op het Nationaal Taleninstituut van Luxemburg. (Paper Jam)  

  >> ‘Beschamende’ spelfout op Brits wegdek. (Manchester Evening News) 

  >> De acteur Samuel L. Jackson biedt vloeklessen aan. (Panorama) 

  >> Alles over de pratende hond die een hit werd op YouTube. (EOS Wetenschap) 

  

>> Klassenpost: schoolklassen sturen elkaar handgeschreven brieven in het kader van het 

taalonderwijs. (Klassenpost) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel  

”2.000 Nederlanders lopen dágelijks 

voedselvergiftiging op.”  

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taalkronkels, 

taaltips en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/ronald-snijders-woorden-die-namen-hadden-kunnen-zijn
https://paperjam.lu/article/neerlandais-signe-son-retour-a
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/the-council-should-know-better-18906549
https://panorama.nl/artikel/308593/samuel-jackson-schelden
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/hond-leert-praten-met-hulp-van-logopedist-en-wordt-youtube-hit
https://www.klassenpost.nl/nieuws
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://twitter.com/search?q=%23taalkronkel
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://twitter.com/onzetaal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl


 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Afmelden 
  

 

 

https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/

