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Taaltip: een prachtig/prachtige zonnige dag
Een prachtig zonnige dag is een dag die op een prachtige manier zonnig is. Prachtig is hier een
bijwoord: het zegt iets over zonnig.  
Een prachtige zonnige dag is een zonnige dag die prachtig is: de dag kan om allerlei redenen
prachtig zijn. Hier zijn prachtige en zonnige allebei een bijvoeglijk naamwoord bij dag.  
 
Over een eventuele komma tussen prachtige en zonnige is meer te lezen op de website van Onze
Taal. 

Taalnieuws
>> Onze Taal kijkt met open vizier naar het nepnieuws rond de E-ANS. (Onze Taal)

>> Door een Babylonische spraakverwarring is het moeilijk navigeren in de binnenvaart. (NPO
Radio 1)

>> Niet te genezen boosheid van internationale studenten in Utrecht over het examen medisch
Nederlands. (U-krant)

Taalopinies
>> Door kwesties als groter als/dan praten we minder met elkaar. (De Correspondent)

>> Van dat gedoe rond d/t-fouten krijg je dan weer prikkelbare darmen. (Scriptorij)

>> Ontdek liever de denkwereld achter een woord als planetoïde. (NRC)

>> Of bekijk de toekomst van streektalen, want die is gevarieerder dan vaak wordt gevreesd. (EW
Magazine)

 

Steden en taal
>> Meertaligheid wordt de norm in de steden van de toekomst. (AT5)

>> Ruim baan voor al wie naar de Nederlandstalige school wil in de hoofdstad van Vlaanderen.
(MO*)

>> Vind je in Seoul een spelfout op een informatiebord? Dan krijg je misschien een beloning van
10.000 won (ruim 7 euro). (Korea JoongAng Daily)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/komma-tussen-bijvoeglijke-naamwoorden/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-nepnieuws-rond-de-e-ans
https://www.nporadio1.nl/onderzoek/31579-babylonische-spraakverwarring-in-de-binnenvaart
https://www.ukrant.nl/onvoldoende-voor-toegangsexamen-nederlands-frustreert-internationals-geneeskunde/
https://decorrespondent.nl/12356/he-taalpolitie-vergeet-niet-waar-taal-voor-bedoeld-is-praten-met-elkaar/34716324184432-a095698e
https://www.scriptorij.be/blog/zolang-hij-maar-geen-dt-fout-maakt
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/14/oerknal-dat-is-pas-klare-taal-a4043596
https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/blog/2021/05/de-toekomst-van-streektalen-komt-in-meer-dan-vier-smaken-822812/
https://www.at5.nl/artikelen/208977/stad-van-de-toekomst-deel-5-meertaligheid-wordt-de-norm
https://www.mo.be/column/ruim-baan-voor-al-wie-naar-de-nederlandstalige-school-wil-de-hoofdstad-van-vlaanderen
https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/05/16/national/socialAffairs/fix-wrong-language-use-sign-boards-seoul/20210516180900430.html


 Quiztijd!

>> Quiz: wanneer deden deze woorden
hun intrede in onze taal? (Onze Taal)

>> Quiz: wanneer en waarom werd het
Genootschap Onze Taal opgericht? (Onze
Taal)

>> Quiz: wat zijn de Franse equivalenten
van deze Engelse telecommunicatie-
woorden? (Le Figaro)
 
Nog niet uitgespeeld? Op onze website
staan ook interactieve taalquizzen over
uitdrukkingen, dicteewoorden en
werkwoordspelling. Deze quizzen kun je
alleen of in een groep spelen.

Advertentie

Wie zegt wat waar?
Teken nu in voor het
dialectenboek!

Hoe noem(de) je je groot moeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama? Je taal laat zien waar
je vandaan komt. In Wie zegt wat
waar? is voor twintig onderwerpen
uitgezocht en in kaart gebracht hoe ze
heten, van Groningen tot Oostende.
 
Al die variatie binnen het Nederlands
wordt gepresenteerd in mooie, duidelijke
kaarten, die worden toegelicht door
streektaaldeskundigen. Een boek voor
taalliefhebbers, maar ook voor iedereen
die geïnteresseerd is in de cultuur van de
regio.

 
Teken vóór 1 juni in op
www.onzetaal.nl/intekenen — dan
ontvangt u een kortingscode zodra
het boek is verschenen (half juni).
U koopt het boek dan voor
€ 14,95 in plaats van € 19,95.

Curiosa
>> Deze Australische vrouw werd wakker na een operatie en merkte dat ze een Iers accent had.
(De Telegraaf)

>> Deze man in India denkt dat de pandemie zal eindigen als we corona voortaan spellen
als caronaa. (KalingaTV)

>> Deze achtjarige uit Nijmegen vindt Duitse flessenpost (en 10 euro). (De Gelderlander)

https://www.onlineexambuilder.com/nl/quiz-90-jaar-onze-taal/exam-446646
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https://kalingatv.com/offbeat/man-predicts-changing-spelling-of-corona-to-caronaa-will-end-pandemic/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/spannend-enna-8-vindt-brief-in-fles-op-waalstrandje-drie-mensen-gooiden-mij-in-de-rivier~af9f6e26/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
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(Bron: Omroep Gelderland)
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