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Lees meer

Boekpresentatie 
Wie zegt wat waar?
Het dialectenboek Wie zegt wat waar?
verschijnt maandag. Dit wordt aanstaande
dinsdag, 29 juni, om 15.30 uur gevierd in
een online presentatie, met onder meer
twee duolezingen (door auteurs van Wie
zegt wat waar?) en een korte quiz,
waaraan alle kijkers kunnen deelnemen.
 
Iedereen is welkom, maar het is prettig als
u zich van tevoren aanmeldt. U ontvangt
dan maandag een mail met een link naar
de Zoom-presentatie.
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Woordpost: inundatie
Een nieuwe fietsroute tussen Bergen op Zoom en Edam lijkt soms door geïnundeerd gebied te
voeren, zo is te lezen in BN DeStem. Over de woorden geïnundeerd en inunderen is meer te lezen
op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Eerlijk. (de Volkskrant)

>> Fopspeenwoord. (Taalbank)

>> Hoofdpersoonsyndroom. (INT)

>> Vriendenerfenis. (Team Taaladvies)

>> Kumbayamoment. (INT)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/inunderen
https://m12.mailplus.nl/wpaI9QQIP8SR-3139-31200444-test-%7BencId%7D
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/inunderen
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/taalgebruik/woord-van-de-week/
https://www.taalbank.nl/2021/06/21/fopspeenwoord/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/hoofdpersoonsyndroom/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/vriendenerfenis
https://ivdnt.org/actueel/columns/woorden-weten-alles/het-kumbayamoment/
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Aanmelden

Bekijk de reportage

Begrijpelijke taal in de zorg
Gisteren reikte Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, de
ZorgVoorZorgPrijs uit. Ter gelegenheid daarvan publiceerde de Taalunie een reportage over
begrijpelijke taal in de zorg. De reportage en de prijsuitreiking kunt u hier bekijken.

 

Taalkwesties
>> Moet ik door het leven gaan als ‘de man waarmee ze getrouwd is’? (ANV)

>> ‘Queere mensen’ kun je niet schrijven, ‘coole mensen’ wel. (Trouw)

>> Door maatschappelijke ontwikkelingen is het thema ‘grof taalgebruik’ heel actueel.
(Reformatorisch Dagblad)

 

Taalvariatie
>> Gezocht: 544 Friese namen voor nachtvlinders. (Leeuwarder Courant)

>> Tilburgs corona-initiatief: de telefoonlijn Mèn-wèl-bèlle (‘mij wel bellen’), voor mensen die om
een praatje verlegen zitten. (Omroep Tilburg)

>> Er zijn nu ook rondvaarten over de Schelde in het Antwerps. (ATV)

https://m12.mailplus.nl/wpaI9QQIP8SR-3139-31200444-test-%7BencId%7D
https://m12.mailplus.nl/wpaI9QQIP8SR-3139-31200444-test-%7BencId%7D
https://www.youtube.com/watch?v=iQKxtyQLMlc
https://www.youtube.com/watch?v=iQKxtyQLMlc
https://www.anv.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/2021-2/ben-ik-nu-echt-de-man-waarmee-ze-getrouwd-is/
https://www.trouw.nl/achterpagina/queere-mensen-zeg-je-niet-coole-mensen-juist-weer-wel~b69f4689/
https://www.rd.nl/artikel/932436-grof-taalgebruik-door-maatschappelijke-ontwikkelingen-is-het-thema-hoogst-actueel
https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/544-Friese-namen-voor-nachtvlinders-gezocht-26898989.html
https://www.omroeptilburg.nl/nieuws/een-goed-spontaan-gesprek-in-coronatijd-men-wel-belle-regelt-het/?fbclid=IwAR3UUbK2EPuTNqjbxsH0CjfIaM8qW8_AkNz42vpbQXFVV3nJPjdIxwr7Slo
https://atv.be/nieuws/flandria-doet-het-nu-ook-oep-zn-antwaarps-121083
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DRONGO talenfestival
heeft nieuwe plannen

In 2021 vindt voor de tiende keer het
DRONGO talenfestival plaats. Een mooi
moment om de vorm én de inhoud goed
tegen het licht te houden. DRONGO werkt
hard aan plannen voor de komende jaren.

Hebt u het DRONGO talenfestival weleens
bezocht? Of hebt u interesse in taal? Denk
met DRONGO mee door uiterlijk zondag 27
juni aan deze enquête deel te nemen. Het
duurt niet langer dan 10 minuten en u
helpt DRONGO er erg mee!

Naar de enquête

Advertentie

Combinatie-
aanbieding
Japan in honderd kleine stukjes is een
boek voor reizigers, thuisblijvers,
taalliefhebbers en andere nieuwsgierigen.
Het is een verzameling ‘stukjes’ over
Japan (weetjes, feitjes, observaties) van
Paulien Cornelisse. Het boek is door
Paulien zelf geïllustreerd. 
 
Japan in honderd kleine stukjes is nu
samen met het Onze Taal-
Japannummer te bestellen voor
€ 23,50.

Bestellen

 

En verder
>> Acht Duitse persbureaus willen ‘gendergevoeliger’ schrijven. (Trouw)

>> Podcast over meertalige baby’s. (Kletsheads)

>> Een korte geschiedenis van de Esperanto-beweging in China. (Radii China)

 

https://forms.office.com/r/YcRJEgRyGU
https://forms.office.com/r/YcRJEgRyGU
https://forms.office.com/r/YcRJEgRyGU
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/combinatieaanbieding-met-themanummer-japan
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/combinatieaanbieding-met-themanummer-japan
https://www.trouw.nl/buitenland/het-duitse-nieuws-wordt-minder-mannelijk-opgetikt~b2eb80c5/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://kletsheadspodcast.nl/2021/06/11/meertalige-babys-seizoen-2-aflevering-9/
https://radiichina.com/esperanto-subculture/
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? Taalvraag?

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
Instagram voor

taalweetjes, -tips,
en -kronkels

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel
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Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers

