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Woordpost: triage 
 

  

Door bepaalde coronamaatregelen, zoals een streng bezoekersbeleid en triage aan de deur, krijgen 

zorgmedewerkers met agressie te maken. Wat is dat eigenlijk: triage aan de deur? Het wordt 

uitgelegd op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> IJskastcompensatie. (Taalbank) 

  >> Knuffelcontact. (Taaltelefoon) 

 >> Zorghamsteren. (INT) 
  

 

 Lokaal 
 

  

>> Sinds de uitbraak van corona is de vraag naar vrijwilligers die in Amsterdamse gezinnen willen 

voorlezen enorm gestegen. (RTV Noord-Holland) 

 >> Waar wordt nog écht Drents gesproken? (RTV Drenthe) 

  

>> Vertaling van een middeleeuws wetboek van een West-Brabants dorp. (Schatten van het 

Nederlands) 
  

  

 

Nederlandse accenten voor een Australische 
 

  

Casey Kilmore is een Australische die in Nederland woont en haar best doet om Nederlands te leren. 

Ze neemt het heel serieus en doet bijvoorbeeld op YouTube verslag van haar onderzoek naar de 

verschillende accenten binnen het Nederlands. Daarbij laat ze ook horen hoe je als Engelstalige 

Brabants, Twents of Limburgs kunt nadoen. 
  

  

 

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/triage
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/triage
https://www.taalbank.nl/2020/10/26/ijskastcompensatie/
https://www.taaltelefoon.be/knuffelcontact
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2679-zorghamsteren
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275155/steeds-meer-gezinnen-op-zoek-naar-voorlezer-te-weinig-vrijwilligers-om-bij-te-benen
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/164405/Waar-wordt-er-nog-echt-Drents-gesproken
https://treasuresofdutch.com/2020/10/27/het-middeleeuwse-wetboek-van-een-west-brabants-dorp/
https://treasuresofdutch.com/2020/10/27/het-middeleeuwse-wetboek-van-een-west-brabants-dorp/
https://www.youtube.com/watch?v=OdlzpW_a-xI
https://onzetaal.nl/


  

 Webtaalles 
 

  >> Volg online een cursus West-Vlaams! (Het Nieuws van West-Vlaanderen; inschrijving) 

 >> Een gratis webinar over straattaal. (YouTube-kanaal Khalid Mourigh) 

  >> Een lesje gefluisterd Nederlands voor Grieken. (YouTube-kanaal Sophia Christina) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Zeven mogelijke spraakverwarringen tussen Vlamingen en Nederlanders. (EenVandaag) 

  

>> Alain Rey, de grote man van de Franse woordenboeken Le Grand Robert en Le Petit Robert, is 

op 92-jarige leeftijd overleden. (Nouvel Observateur) 

  >> Corona heeft ook onze taal veranderd. (VRT NWS) 

  >> Waarom betekent verwijderen niet ‘wijder maken’? (Neerlandistiek) 

  

>> Het Engels heeft allerlei onflatteuze uitdrukkingen over ‘the Dutch’. Maar wat vinden 

Engelstaligen nu echt van de Nederlanders? (Gaston Dorren) 
  

 

 

 
 

 

Advertentie 

Voor een foutloos dictee op 
7 november: het nieuwe 

boek van Onze Taal! 
  

  

Op zaterdag 7 november wordt het Groot 

Dictee der Nederlandse Taal uitgezonden op 

NPO Radio 1 (11.00-13.00 uur). Schrijft u 

mee? Met Meer dan 5000 venijnige 

dicteewoorden bereidt u zich optimaal voor! 

 

In dit boek geven de taaladviseurs van Onze 

Taal uitleg bij de spellingregels en toelichting 

bij typische dicteewoorden. Na het lezen van 

alle tips schrijft u de lastigste woorden – van 

frappuccinootje tot voor-de-gek-houderij – 

straks foutloos! 

 

Extra: een mooi voorwoord van Frits Spits. 

“De spelling beschouw ik als het nette pak van 

de taal. Het gaat natuurlijk om de inhoud, 

maar het is fijn als de taal goed gekleed gaat.” 

  

Bestel Meer dan 5000 venijnige dicteewoorden  

nu in de webwinkel van Onze Taal. 
  

 

 
Naar de webwinkel 

  

 

 

  

  

https://www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be/volg-eens-een-online-cursus-west-vlaams-met-dank-aan-thomas-de-baere/
https://docs.google.com/forms/d/1mhZhHEvcEyepEatccar7HJZrx7iMuGiWN-05ZojfSsQ/viewform?fbclid=IwAR1B70RlpbuWIB60M6oTbzop9wzq4TDL0bJNpAQQADpM0C49wBLiVFoGj88&edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=adKqGUvO0o8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QI423Up5y9M&t=54s
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vlaams-en-nederlands-lijken-dan-wel-op-elkaar-soms-levert-het-toch-grappige-spraakverwarringen-op/
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20201028.OBS35305/alain-rey-est-mort-il-nous-avait-parle-de-son-amour-pour-les-dictionnaires.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/28/corona-taal/?fbclid=IwAR1nOljKHhxnapc3UyRaWFO0mKGco0n16KmZw6U3Uc7ySSzOf9YzbCZ7dMs
https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/waarom-betekent-verwijderen-niet-wijder-maken/
https://taaljournalist.blog/2020/10/28/wat-de-engelstaligen-echt-vinden-van-the-dutch/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/nct38978804/Ev2AKhUfXrn4YbF
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Oefenen voor het Groot Dictee? 

Dat kan op onze website:  

https://onzetaal.nl/groot-dictee-bereid-

je-voor/  

 

Onze Taal op Twitter: 

taaltips, -weetjes, 

-nieuws en -kronkels  

 

  

 

 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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