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Woordpost: resomeren
Deze week werd bekend dat de Nederlandse regering resomeren wil toestaan naast bijvoorbeeld
cremeren en begraven. Wat gebeurt er bij resomeren en wat is het voor woord? Op de website van
Onze Taal is daar meer over te lezen.

Lees meer

Woorden
>> Thuiswerkblaas. (AD)
>> Roetveeg-Nederlands. (NRC – voor sommige lezers met betaalmuur)
>> Doordraafdrift. (INT)
>> Hunnoloog. (Neerlandistiek)
>> Fleet. (De Standaard)

Taalnieuws
>> De Nederlandse Dataprijs gaat naar een project waarbij een zeventiende-eeuwse verzameling
kranten door honderden vrijwilligers is getranscribeerd. De kranten zijn te doorzoeken via
Delpher.nl. (INT)
>> Schrijfassistent Nederlands: een nieuwe gratis digitale schrijfhulp voor anderstaligen. (VRT
NWS)
>> Enquête: bent u leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs of op het mbo in Nederland, geef
dan uw mening over schrijfonderwijs. (Universiteit Utrecht)

Leeslust
>> De Taalunie wil het leesbegrip en de leesmotivatie bij kinderen en jongeren verhogen. (De Lage
Landen)
>> Handan Ekizkuyu uit Almelo is ambassadrice voor het lezen. (Tubantia)
>> De Engelse voetballer Marcus Rashford lanceert een boekenclub om kinderen meer te laten
lezen. (The Guardian)
>> Dolly Parton’s Imagination Library heeft sinds 1995 al meer dan 147 miljoen boeken aan
kinderen geschonken. (Imagination Library)

Leestips
>> Bespreking van ‘De taal van het nieuwe normaal’ van Ton den Boon. (VRT NWS)
>> Interview met Ronald Snijders, co-auteur van ‘De AlfabetBeter’, opvolger van ‘De Alfabetweter’.
(Het Parool)
>> Bespreking van ‘O’, een boekje over O-antifonen, van Esther Maria Magnis. (Trouw)

Moderubriek
>> Kledinglijn met West-Friese uitdrukkingen. (NH Nieuws)
>> T-shirts met een talige knipoog naar Brussel en deelgemeenten zoals Elsene, Vorst, Jette en
Schaarbeek. (shirts.brussels)

Prijsvraag
Het boek Alles begint met A van Diedrik
van der Wal is een levendige rondreis door
het alfabet. We mogen er vijf exemplaren
van weggeven.
Wilt u voor een van deze exemplaren in
aanmerking komen? Beantwoord dan de
volgende vraag. Alles begint met A, ook
de feestelijke presentatie van dit boek.
Wat was daarmee aan de hand?
Klik op de knop hieronder om uw
antwoord in te sturen.

Ik weet het!

Wie zijn toch die
taaladviseurs?
De Taaladviesdienst van Onze Taal
beantwoordt vele duizenden taalvragen
per jaar. Deze ‘Wegenwacht van de taal’
bestaat nu 35 jaar.
Ter gelegenheid daarvan geven de
taaladviseurs deze week een kijkje achter
de schermen op de website van Onze
Taal. Gisteren en vandaag zijn ook de
bijdragen van Jaco de Kraker en Lydeke
van Os toegevoegd; Roos de Bruyn maakt
het vijftal morgen compleet.
Het Onze Taal-artikel dat Marc van
Oostendorp over de dienst schreef, is ook
online te lezen (als pdf-bestand).
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viel een arrestatieteam van de
politie de woning binnen
en werd de student bevrijd.”
(Bron: Dagblad van het Noorden)
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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