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Woordpost: flagrant
Verder regeren na een “flagrante leugen” en een motie van afkeuring – De Tijd schetst hoe de
Nederlandse politiek er momenteel uitziet. De website van Onze Taal gaat in op dat woord flagrant.

Woorden
>> Zwerfkatten voederen? Dan heb je een ‘poespas’ nodig. (De Standaard en Oostende)

>> Kijken door een ‘voorzetlens’. (Team Taaladvies)

>> Van ‘bosberaad’ tot ‘heisessie’. (INT)

>> Letterlijk/figuurlijk. (EenVandaag)

Taalnieuws

>> Hulp gezocht: een Gronings woord dat begint met een c. (RTV Noord)

>> Het Gentse Universiteitsmuseum vraagt ICT-collega’s om zijn spamfilter wat toleranter te
maken. (VRT NWS)

>> De Friese vertaling maken van ‘The Hill We Climb’, het gedicht van Amanda Gorman? Dat was
een ‘hele hobbel voor onbuigzame Friezen’. (de Volkskrant)

>> Een Friese rechtbanktolk stopt wegens de ‘magere vergoeding’. (Omrop Fryslân)

Taalpodcasts
>> De Nedersaksen Podcast beleeft komende zondagochtend zijn vuurdoop. (De Stentor)

>> De podcast Praot Drents Met Mij heeft als gast ‘de vastgoedkoning van Emmen’. (RTV Drenthe)

>> De Nieuwe Contrabas Podcast: in aflevering 30 spreekt Jos Joosten vanaf minuut 45 met
Abdelkader Benali over het redden van de studie Neerlandistiek. (De Nieuwe Contrabas Podcast)

>> ‘Taal stuurt onze waarneming’: Monique Flecken van de Universiteit van Amsterdam over nieuw
onderzoek. (BNR – podcast Wetenschap Vandaag)

>> Er is weer een nieuwe aflevering te beluisteren van de Taalboekenprijs-podcast. Dit keer een
interview met letterkenner Diedrik van der Wal over zijn genomineerde boek Alles begint met A.
(Onze Taal)
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Advertentie

Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:

10x per jaar het tijdschrift Onze
Taal
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

 
U kunt t/m 17 oktober een lidmaatschap
(voor een heel of een half jaar) afsluiten
met 15% korting. Gebruik daarvoor deze
code bij het afrekenen: K15P.

Lid worden

WK wielrennen en gebarentaal
De Week van de Gebarentaal en het wereldkampioenschap wielrennen vormen een tandem. Dit
weekend worden zowel de WK-startshows in Antwerpen als de medailleceremonies in Leuven in
Vlaamse Gebarentaal getolkt. (Doof Vlaanderen)

En verder
>> Duits leren is verre van populair, zelfs in de grensstreek. (Omroep GLD)

>> In Marokko gaan stemmen op om het Frans te vervangen door het Engels als eerste vreemde
taal van het land. (The New Arab)

>> Een lijstje met verboden Britse autonummerplaten. (The Sun)

>> Tip: de vrolijke filmpjes van een polyglot. (Xiaomanyc)

>> Enquête: van jongeren wordt weleens gezegd dat ze niet goed meer kunnen spellen. Maar wat
vinden jongeren zelf? (De Standaard)
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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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