
https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31573005.html 1/3

Lees meer

Frikadel of frikandel?

Een frikadel of een frikandel? Een
curryworst misschien? Of ook wel een
hamburger? Het hapt pas lekker weg als je
vooraf weet wat je bestelt. Gelukkig is dat
in kaart gebracht.
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Woordpost: matineus
Als ‘slimste mens’ hoef je de betekenis van matineus niet te kennen, blijkt in een aflevering van
tv-quiz De Slimste Mens. Heeft het te maken met een matinee, een middagvoorstelling?
Lees er meer over op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Sehnsucht. (Historiek)

>> Snuifschaamte. (INT)

>> Zou. (Metro)

>> Comirnaty, Spikevax en Vaxzevria. (Trouw)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/matineus
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/frikandel-of-frikadel
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/frikandel-of-frikadel
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/matineus
https://historiek.net/sehnsucht-betekenis-vertaling/143540/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/snuifschaamte/
https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-woord-vermijd-je-beter-je-relatie
https://www.trouw.nl/buitenland/moderna-nee-spikevax-de-vaccins-hebben-nu-echte-namen~b71701c4/?referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
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Advertentie

Boek vol venijnige
dicteewoorden
Geprivilegieerd, voor-de-gek-houderij,
craquelé, geyogaad: woorden die iedere
dicteedeelnemer goed kan schrijven – áls
hij of zij van tevoren geoefend heeft.
 
Dat kan met Meer dan 5000 venijnige
dicteewoorden. In dit boek vindt u niet
alleen een moeilijkewoordenlijst, maar ook
een overzicht van de belangrijkste
spellingregels, tips om een goed dictee
samen te stellen én na te kijken, en
honderd weetjes over opmerkelijke
dicteewoorden.
 
Een nuttig en leuk boek voor iedereen die
iets met dictees heeft!
 
Reguliere prijs: € 14,99.
Ledenprijs: € 12,49.

3x Duits
>> De minister-president van Duitstalig België roept Bpost op om ook een hulplijn in het Duits voor
slachtoffers van de overstromingsramp in gebruik te nemen. Dat is ondertussen gebeurd.
(Ostbelgien Direkt en Bpost)

>> De Belgische staat wil besparen. Een voorstel is dat het Grondwettelijk Hof de integrale
vertalingen van zijn arresten in het Duits gewoon kan laten vallen. (BRF)

>> Stevig of deftig eten? Kijk uit met instinkers in het Duits. (Frankwatching)

 

En verder
>> Simlish leidt minder af dan Engels in achtergrondmuziek bij gesprek. (RU)

>> De coach van de Belgische mannenhockeyploeg vindt overal inspiratie voor zijn motiverende
praatjes. (De Standaard)

>> Hoe zoek je iets op in een Chinees woordenboek? (KIJK)

>> Lachen met Google Translate is voorbij. (Tijd)

>> Frits Spits droomt van radioprogramma met enkel Nederlandstalige muziek. (NPO Radio 2)

>> Politiek-correcte quiz over hoe ‘woke’ tweets zijn. (Trouw)

>> Zes jaar geleden werd in de Braziliaanse stad São Paulo het Museum van de Portugese Taal
door een brand zwaar beschadigd. Nu is het heropend. (NOS)

>> Dichter hij huis: familietentoonstelling ‘Geheimschrift’ in Den Haag. (Huis van het boek)

>> SKKN+ eist dat Kim Kardashian haar merknaam SKKN verandert. (AD)

>> Colombiaans protest tegen de pub ‘Escobar’ in de Engelse stad Nottingham. (BBC)

>> Honda heeft nu ook accessoires voor … honden. (Autoblog)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/meer-dan-5000-venijnige-dicteewoorden
https://ostbelgiendirekt.be/oliver-paasch-an-bpost-292772
https://www.bpost.be/de
https://brf.be/national/1512344/
https://www.frankwatching.com/archive/2021/07/30/nederlands-duits-instinkers/
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/language-studies/2021/simlish-leidt-minder-af-engels-achtergrondmuziek/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210731_91754763?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.kijkmagazine.nl/mens/hoe-zoek-je-chinees-mandarijn-woordenboek/
https://www.tijd.be/opinie/column/het-rijk-de-vrijheid-van-ingrid-verbanck-nooit-meer-lachen-met-google-translate/10323442
https://www.nporadio2.nl/nieuws/31307/frits-spits-mijn-radiowens-is-een-programma-maken-met-enkel-nederlandstalige-muziek
https://www.trouw.nl/cultuur-media/is-die-tweet-woke-of-niet-een-politiek-correcte-quiz~b9c48391/
https://nos.nl/artikel/2391920-museum-van-de-portugese-taal-in-brazilie-heropend-na-verwoestende-brand
https://www.huisvanhetboek.nl/geheimschrift
https://www.ad.nl/show/beautymerk-eist-dat-kim-kardashian-merknaam-verandert~a8434c77
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-57940282
https://www.autoblog.nl/nieuws/honda-maakt-eigen-autos-voor-honden-914612
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Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#taalweetje

De sport ‘boksen’ schrijf je met ks, niet

met x. Iemand die bokst, is een

‘bokser’; in de vrouwelijke vorm staan

twee s’en: ‘boksster’.

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