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Woordpost: lethargisch
Met lethargische voetballers is het lastig winnen. Wat lethargisch inhoudt en wat het woord met een
mythologische rivier te maken heeft, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Avondklokhond. (Taalbank)
>> Spookforens. (INT)
>> Vaccinatieteller. (Team Taaladvies)

Amerika
>> Melania Trump liet haar ‘persoonlijke’ bedankbriefjes aan medewerkers van het Witte Huis
schrijven door een junior medewerker. (CNN)
>> De traditionele ‘pledge of allegiance’ (eed van trouw) was tijdens de officiële inauguratie van
Joe Biden in het Engels te horen en in Amerikaanse gebarentaal te zien. (NPR)
>> Jennifer Lopez sprak tijdens haar optreden bovendien een zin van de eed in het Spaans uit.
(The Independent)

Lid worden van Onze
Taal: nu met gratis
boekje vol taalkronkels!
Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u
tien keer per jaar het tijdschrift Onze Taal.
Ook krijgt u korting op activiteiten en uitgaven
van Onze Taal. En natuurlijk beantwoordt onze
Taaladviesdienst graag uw taalvragen.
Actie
Als u vóór 1 februari lid wordt (*) via onze
webwinkel, krijgt u het boek Een topjaar voor
eikels, boordevol grappige taalkronkels uit de
media, cadeau.

(*) Zie voor de voorwaarden de informatie in onze
webwinkel.

Word lid!

Nationale Voorleesdagen
Gisteren zijn in Nederland de Nationale Voorleesdagen weer begonnen. Normaliter is dat een
gelegenheid waarbij tal van bekende en minder bekende Nederlanders naar schoolklassen trekken
om er voor te lezen.
Dit jaar vindt het evenement natuurlijk online plaats. Dat heeft als voordeel dat je ook buiten de
klas kunt meegenieten, op de website van de Voorleesdagen.

Europa
>> Een Franse Europarlementariër wil de rol van het Engels op het continent verkleinen. (Express)
>> De douane van het Verenigd Koninkrijk accepteert geen coronatestuitslagen die in het
Nederlands zijn opgesteld. (The Brussels Times)
>> Een boer uit de buurt van Kleef gaat viraal met filmpjes in grensoverschrijdend dialect. (De
Gelderlander)

En verder
>> Hoe voed je je kind succesvol tweetalig op? (Engelstalige video – OBA Amsterdam)
>> Geld van particulieren gezocht voor een spel over vergeetwoorden. (Voordekunst)
>> Een pleidooi voor aandacht voor het ‘Dementees’, de taal van mensen met dementie. (Cordaan)
>> ‘Omdat iedereen zo snel mogelijk Nederlands moet leren, moet de gemeente Enschede burgers
ook in het Nederlands aanspreken.’ (Tubantia)
>> De Rijksuniversiteit Groningen overweegt een master frisistiek aan te bieden in Leeuwarden.
(Friesch Dagblad)

?

Taalvraag?

De Kamerfracties moeten “hun knopen
tellen”, schreef de Volkskrant gisteren.

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Waar komt die uitdrukking vandaan
en wat is ermee bedoeld? Dat is

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

te lezen op onze website:
www.onzetaal.nl/knopentellen.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taaltips,
taalnieuws en
taalweetjes

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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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