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Woordpost: rabiaat
De Indiase premier Modi mag dan een rabiate hindoe-nationalist zijn, zijn vaccinatiecampagne is
een van de efficiëntste ter wereld. Maar wat weet u eigenlijk over het woord rabiaat? U leest er
meer over op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Witte kaart. (INT)
>> Teletheater. (Team Taaladvies)
>> Avondklokrellen. (Taalbank)
>> Tot en met 2 april 2021 is er speciaal voor scholieren elke week een nieuw gedicht waarin je het
ontbrekende woord moet raden. (Raadgedichten)

Solliciteren kan ...
>> … op een creatieve manier. (Glamour)
>> … met een mondmasker. (Het Laatste Nieuws)
>> … zonder geboortedatum. (Business AM)
>> … als Princess Banana Hammock. (Metro)
>> Maar let wel op uw woordenschat en zinsbouw. (video – Kanaal Z)

Wedstrijd
Poëzieweek
Vandaag is het Gedichtendag, de eerste
dag van de Poëzieweek.
Om dat te vieren mogen we vijf
exemplaren weggeven van het officiële
poëziegeschenk Samen al t’hope van
Maud Vanhauwaert en Rodaan Al Galidi,
én vijf exemplaren van het
poëzieweekgeschenk van uitgeverij crU,
Waar slaap van gemaakt is, geschreven
door Hanneke van Eijken (video).
Wilt u in aanmerking komen voor een van
deze tien bundels? Klik dan op de knop
‘Ja, ik doe mee’.

Ja, ik doe mee

Natuurlijk kunt u ook naar de website van uw plaatselijke (of geliefde) boekhandel gaan. Het
officiële geschenk krijgt u wanneer u daar voor minstens € 12,50 aan dichtbundels bestelt. Dat
geldt ook voor het tweede geschenk, maar alleen bij de boekhandels die op de website van crU
genoemd worden.

Elke dag een voormalige Dichter des Vaderlands
Ook de Laurens Jz Coster-gedichtenmailing doet mee aan de Poëzieweek, door voormalige Dichters
des Vaderlands in de schijnwerpers te zetten. Wilt u iedere dag van het jaar een klassiek of
hedendaags Nederlandstalig gedicht in uw mailbox krijgen?

Ja, dat wil ik

En verder
>> West-Vlaamse tussenwerpsels. (Steven Delarue)
>> Persoonlijke voornaamwoorden in de lyriek. (Neerlandistiek)
>> Keuze uit elf vrouwennamen voor de nieuwe naam van de Leopold II-tunnel in Brussel. (Bruzz)
>> Nieuw referentiekader ‘De taalcompetente leraar’. (Taalunie)
>> Met elke dag extra afstandsonderwijs gaan de resultaten voor Nederlands bij scholieren omlaag.
(VRT)

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!

?

Taalvraag?

#taaltip
Een zin als ‘Toen ik zwanger was van

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Cas’ kan twee betekenissen hebben: je
kunt met Cas de baby bedoelen, maar

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

ook de verwekker van de baby. Meer
uitleg: www.onzetaal.nl/zwanger.

Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws
en taalweetjes

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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