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Woordpost: nefast 
 

  

Poetsmiddelen maken een huis soms te steriel, en dat is nefast voor de gezondheid, zo is te lezen 

in de PZC. Wat betekent nefast en waar komt het vandaan? Dat is te lezen op de website van Onze 

Taal. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> Bijsluitereffect. (Team Taaladvies) 

  >> Circa en ongeveer. (Neerlandistiek) 

 >> Hamsteren. (INT) 

 >> Yogajes. (INT) 

 >> Zelftestfeestje. (Taalbank) 
  

 

 Vandaag 
 

  >> Volkswagen wordt Voltswagen. (RTL Nieuws) 

 >> Harde g is een risicofactor in de verspreiding van corona. (Trouw) 

  >> Voor een positieve uitstraling verandert Jamin zijn naam in Japlus. (De ondernemer) 

  >> Stadsarcheoloog pleit voor visdeurbel. (RTL Nieuws) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nefast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nefast
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/nefast
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/bijsluitereffect
https://neerlandistiek.nl/2021/03/circa-ongeveer/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/hamsteren-als-oorlogswinst/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/yogajes/
https://www.taalbank.nl/2021/03/29/zelftestfeestje/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/5222790/volkswagen-voltwagen-1-april-grap-elektrisch
https://www.trouw.nl/achterpagina/na-plosief-blijkt-ook-de-harde-raspende-g-een-risicofactor-voor-het-ziekteverloop-van-covid-19~bf3436d0/
https://www.deondernemer.nl/marketing/1-april-2021-grappen-bedrijven-jamin-japlus-ananas-pizza-nachtcreme~2895606
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5222599/1-april-grappen-nepnieuws-visdeurbel-utrecht-geloofwaardigheid
https://onzetaal.nl/


 

  

 

Aprilnummer 

Onze Taal 
 

  

Zijn de taaladviesboeken de afgelopen 

decennia echt minder streng geworden? 

Wat is de charme van Instagram-poëzie? 

En hoezo komt ‘nooit geen’ in de nieuwe 

editie van de Algemene Nederlandse 

Spraakkunst? 

 

Het zijn maar een paar van de vragen die 

beantwoord worden in het sprankelende 

nieuwe nummer van Onze Taal. Een 

inhoudsopgave vindt u op de website van 

Onze Taal. 

 

U kunt het nummer hier bestellen of 

meteen lid worden*. (Nu met € 7,50 

korting!) 

 

* Het eerste nummer wordt begin mei 

toegestuurd. 
 

 

 

 
Naar de inhoudsopgave 

  

 

 

 

 

Erik Dams 12,5 jaar Taalpostbode 
 

  

Op 1 oktober 2008 trad Erik Dams toe tot de redactie van Taalpost. Bijna 1500 afleveringen van 

Taalpost zijn er sindsdien door zijn handen gegaan. Wij zijn heel blij met zijn gevoel voor humor, 

zijn inventiviteit en zijn collegiale vriendschap. Dat er nog maar heel veel jaren en heel veel 

afleveringen van Taalpost mogen volgen! 

 

Mede-Taalpostbode Marc van Oostendorp maakte ter gelegenheid van dit koperen jubileum een 

filmpje. 
  

 Regionale talen 
 

  >> Platform Nedersaksisch opgericht. (Nedersaksisch) 

 >> Als je in Frankrijk je huis verlaat, moet je een verklaring bij je hebben waarin staat waar je 

naartoe gaat. Mag die tekst er ook in een regionale taal staan? (RTL) 

  

>> De partij BBB had een verkiezingsprogramma in tal van streektalen. Waarom dan niet ook in 

het Limburgs? (De Limburger) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Het woordenboek van het niet-weten. (Boeddhistisch Dagblad) 

  >> Alles over taal in het Eurovisie-songfestival. (Aussievision) 

https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/losse-nummers/april-2021-onze-taal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021
https://www.erikdams.com/
https://youtu.be/pvGRhBIVMAc
https://youtu.be/pvGRhBIVMAc
https://nedersaksisch.com/
https://www.rtl.fr/emission/fact-checking/confinement-non-l-attestation-de-sortie-en-langue-regionale-n-est-pas-illegale-7900014130
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210325_93198767
https://boeddhistischdagblad.nl/hans-van-dam/162061-witboek-317/
https://www.aussievision.net/post/parlez-vous-eurovision-language-and-lyrics-at-eurovision-2021
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/april-2021


  >> Ook Swatch mag de frase ‘One more thing’ gebruiken. (RTL Nieuws) 

  >> Ergernissen over taalfouten zijn een bron van likes en retweets. (de Volkskrant) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

... op de website van Onze Taal  

 

 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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