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Taaltip: tenminste / ten minste
In de letterlijke betekenis ‘op zijn minst, minimaal’ is ten minste met een spatie.
In de betekenis ‘in ieder geval, althans’ is tenminste juist.
Voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> ‘Komen’ behoorde ooit tot de groep sterke werkwoorden waar ook ‘nemen’, ‘stelen’ en ‘breken’
in zitten. Waarom is het dan ‘komen’ en niet ‘kwemen’? (Taal aan de wandel)
>> Tweetalige opvoeding voor alle kinderen met autisme? Meer onderzoek is nodig. (Innovation
Origins)
>> Sommige dierenuitdrukkingen sporen regelrecht aan tot gedrag dat schadelijk is voor het dier in
kwestie. (De Standaard)

Over neologismen
gesproken
De tweede aflevering van onze podcast
‘Over taal gesproken’ gaat over
neologismen – oftewel nieuwe woorden.
Hoe, wanneer en waarom ontstaan ze, en
wat voor soorten nieuwe woorden zijn er?
Een gesprek met Vivien Waszink van het
Instituut voor de Nederlandse Taal over
eendagsvliegen en blijvertjes, leenwoorden
en mixtermen, schaamte-woorden, en over
woorden van het jaar en hoe die weer
vergeten worden.

Luister naar de podcast
https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31571902.html
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Namen uitspreken is ook een sport
>> Uitspraakgids met alle namen van voetballers tijdens het EK 2020. (VRT Taal)
>> Uitspraakgids met alle namen van wielrenners tijdens de Ronde van Frankrijk 2021. (VRT Taal)
>> Nederland is uitgeschakeld. Tijd om eindelijk te weten hoe je ‘Gakpo’ uitspreekt. (Stemmen van
Afrika)

Groot Dictee-spelspel
De komende weken kunt u zich opgeven
voor het ‘Groot Dictee-spelspel’ in De
Taalstaat op NPO Radio 1. U neemt het dan
in de uitzending op tegen een andere
luisteraar.
Wat moet u doen? Woorden spellen! Maar
dan wel: hardop, letter voor letter – én
uiteraard correct. Durft u de uitdaging aan?
De prijs voor de beste Spelspeller is een
plaats in de dicteezaal op 6 november, als
het Groot Dictee der Nederlandse Taal
wordt gehouden.
Meedoen? Mail naar De Taalstaat.
Oefenen met typische dicteewoorden
kan nu al in deze quiz van Onze Taal.

Meer informatie

En verder
>> Tunnel in Tilburg scheldt mensen uit. (De Telegraaf)
>> Columnreeks van twee zussen over de vier talen die op de drie ABC-eilanden worden
gesproken, plus nog één extra taal. (Koninkrijk)
>> Collega’s begroeten op kantoor: hoe ging dat ook alweer? (Omroep Gelderland)

Advertentie

Dialectenboek
Wie zegt wat waar?
Hoe noem(de) je je grootmoeder? Oma,
grootmoei, grandma, mémé, grotema,
omoe of bommama?
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31571902.html
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onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op 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.
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

Taalpost in de zomermaanden
In juli en augustus wordt Taalpost één keer per week verstuurd. Niet op dinsdag of donderdag,
maar op woensdag. De eerstvolgende aflevering verschijnt op 7 juli.

?

Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

#taaltip (thema: EK)
Een team dat in een achtste finale
speelt, is een ‘achtstefinalist’ (klik hier

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

voor meer uitleg).
En een wedstrijd in de achtste finale is
een ‘achtstefinalewedstrijd’ (meer info).

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels.

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

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

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31571902.html
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