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Meer taaladvies

Over taal gesproken

Onze Taal en het Instituut voor de
Nederlandse taal lanceren Over taal
gesproken, een gloednieuwe podcast over
taal.

De eerste aflevering is een gesprek met
vertaalster Miet Ooms over taalvariatie en
de verschillen tussen het Nederlands in
België en dat in Nederland. 

Luister naar de podcast

#2296 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
1

JUNI
2021

Taaltip: niet / geen genoeg van iets krijgen
‘Ergens geen genoeg van krijgen’ en ‘ergens niet genoeg van krijgen’ zijn allebei juist. Over welke
van de twee varianten de vreemde eend in de bijt is, leest u meer in de tekst op onze website.

Taalnieuws

>> Marleen maakt koordjes van woordjes. (In de buurt)

>> De Wereldgezondheidsorganisatie gaat varianten van het coronavirus aanduiden met letters uit
het Griekse alfabet. (Nu.nl)

>> Opinie: ‘Waddengebied heeft een grote taalrijkdom’. (Friesch Dagblad)

>> Teruggevonden in de Nederlandse Dialectenbank: een gesprek uit 1967 met een bekende van
Vincent van Gogh. (Meertens Instituut)
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Advertentie

Word lid van
Onze Taal
Als lid van Onze Taal:

ontvangt u tien keer per jaar hét
taaltijdschrift Onze Taal, zowel op
papier als digitaal;
profiteert u van kortingen op
congressen en taalboeken;
kunt u gebruikmaken van speciale
ledenacties;
verkeert u in het goede gezelschap
van 22.000 andere taalliefhebbers;
steunt u de activiteiten die Onze
Taal onderneemt voor het algemene
belang.

Als u voor 28 juni 2021 een
doorlopend lidmaatschap (€ 47,50)
afsluit, krijgt u bovendien het boek
Een topjaar voor eikels cadeau.

Word lid

? Taalvraag?

Brussel
>> Bijna vierduizend kinderen vonden in mei vorig jaar geen plaats in het Nederlandstalig
basisonderwijs in Brussel. (Bruzz)

>> Er is een nieuw, gratis te downloaden rapport over meertaligheid in Brussel. (Brio Brussel)

>> DaarDaar, de organisatie die Vlaams nieuws in het Frans brengt, gaat dankzij steun van de
Brusselse overheid een reeks korte video’s maken om Nederlandse uitdrukkingen in het Frans uit te
leggen en omgekeerd. Mensen kunnen uit een lijstje hun favoriete uitdrukkingen kiezen en komen
zo in aanmerking om in een van de filmpjes de hoofdfiguur te worden. (DaarDaar)

 

Taalverwarring
>> Ontevreden dochter schrijft ‘Help ben ontvoerd’ op een briefje. (RTL Nieuws)

>> Een Argentijnse presentatrice brengt nieuws over de onlangs overleden William Shakespeare,
‘meester van de Engelse taal’. (De Morgen)

>> Pas ontdekt: in een nummer van het Belgisch Staatsblad uit 2014 is een recept voor
gegratineerde asperges geslopen. (VRT)

>> Jan Renkema begint een veertigdelige reeks over taalverwarring. (Neerlandistiek)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/een-topjaar-voor-eikels
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://www.bruzz.be/onderwijs/tekort-aan-nederlandstalig-onderwijs-klasgenoten-verstaan-onze-dochter-niet-2021-05-29
https://www.briobrussel.be/node/16340
https://daardaar.be/daardaar/pardon-quelles-expressions-neerlandaises-ne-connaissez-vous-pas/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/5233771/ontvoering-politie-snelweg-dochter-kind-winkelen-meubelboulevard
https://www.demorgen.be/tv-cultuur/william-shakespeare-is-niet-degene-die-coronavaccin-kreeg-maar-dat-wist-argentijnse-tv-presentatrice-niet~b1ddc58a/?referrer=http%253A%252F%252Fm.facebook.com%252F
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/28/recept-bs/
https://neerlandistiek.nl/2021/05/onbegrip-begrepen-40-taalfilosofische-gesprekken-over-communicatie/
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Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Facebook om het samen

over taal te hebben!

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).
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