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Taaltip: je wil / je wilt
Het thema van de Kinderboekenweek in Nederland is ‘Worden wat je wil’. De keuze voor ‘je wil’ is
hier goed te begrijpen: ‘je wil’ klinkt vlotter en ongedwongener dan ‘je wilt’.

Meer details over ‘je wilt’ en ‘je wil’ zijn te lezen op de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Een leraar trekt als wandelend reclamebord door de straten van Gent om anderstaligen te
vinden voor lessen Nederlands. (VRT NWS)

>> Matthijs van Nieuwkerk heeft ooit hard moeten werken om van zijn Amsterdamse accent af te
komen. (AD)

>> Marion Koopmans krijgt de Irispenning 2021, voor de manier waarop ze over de
coronapandemie heeft gecommuniceerd. (NU)

>> Er is na 25 jaar een nieuwe Groninger woordenposter – met woorden voor vogels. (Prachtig
Pekela)

>> Een opmerkelijke stijging van het aantal anderstalige studenten die in Antwerpen het
voorbereidend jaar Nederlands komen volgen. (PZC)

>> In Suriname is nog 5% van de bevolking analfabeet. (DBS)

Spelen met taal
>> Frits van Oostrom spreekt met Jaap de Jong over de impact van stem en muzikaliteit bij
succesvolle redenaars. (Festival & Seizoen Oude Muziek)

>> Een simpel spelletje: je krijgt een lijstje woorden en/of namen te zien en iemand anders moet
(per woord of naam) raden waar je het over hebt. (WoordenShitStorm)

>> Normaal vertalen is saaaaai. Vertaal bijvoorbeeld eens naar het Smurfs, Breezahtaal of het M.
van Nieuwkerks. (Vertaalkompjotter)

Week van het Nederlands
>> Het boek Alles begint met A van Diedrik van der Wal wint de Taalboekenprijs 2021. (Onze Taal)
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Taalvragenvuur
Aanstaande donderdag om 15.00 uur vindt
het Taalvragenvuur plaats: een online live-
evenement van Onze Taal, Team
Taaladvies en het Instituut voor de
Nederlandse Taal.
 
Hebt u ook een brandende taalvraag?
Stuur die dan vóór morgenmiddag (12.00
uur) in!
 
Klik hier voor meer informatie en het
insturen van een taalvraag.

Een taalvraag insturen

Gratis proefnummer
van Onze Taal
In het kader van de Week van het
Nederlands willen we iedereen de kans
geven in aanraking te komen met de
veelzijdigheid van taal. U kunt daarom een
gratis proefnummer aanvragen van het
tijdschrift Onze Taal. 
 
Als u (vóór 17 oktober) dit formulier
invult, ligt het novembernummer volgende
maand op uw deurmat.

Een proefnummer aanvragen

>> Drie virtuele lunchgesprekken over taal op 5, 6 en 7 oktober. (de lage landen)

>> De derde editie van De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden vindt op vrijdagavond 8
oktober simultaan plaats in zeventig bibliotheken in heel Vlaanderen. (VVBAD)

>> Leerkrachten van de school Via Tienen brengen een videogedicht. Zo vertolkt Mr. Lacroix op de
gepaste plaats een gedicht van Joe Roxy. (VIA Tienen)

Gratis gedichten
Al meer dan twee decennia stuurt het project Laurens Jz. Coster iedere werkdag gratis een
Nederlandstalig gedicht naar de mailbox van zijn abonnees – als een bloemlezing in dagelijkse
afleveringen. Deze week, in de Week van het Nederlands, zijn dat vijf mooie en ontroerende, oude
of nieuwe gedichten over taal.

Informatie over Coster (plus de twee al verschenen gedichten)

Abonneren op Coster
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https://www.vvbad.be/nieuws/spelplezier-centraal-tijdens-dictee-bibliotheken
https://www.youtube.com/watch?v=kaP_SpFhB5A
http://www.ljcoster.nl/
https://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster
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Advertentie

Alles begint met A
Alles begint met A van Diedrik van der Wal
is bekroond met de Taalboekenprijs 2021. 
 
Letterliefde en letterhaat, berichten over
de hyperactieve e en de betwiste ij,
onderzoek naar de verregaande
verwantschap tussen de u, de v en de w,
uitspraakgegevens over de ratelaar en een
theorie over de naam van de driepoot.
Deze en nog veel meer feiten en fabels
vind u in Alles begint met A van letter-
kundige Diedrik van der Wal. 
 
Het onderhoudende en prachtig
vormgegeven boek is nu gesigneerd te
bestellen in de webwinkel van Onze Taal.
 

 
Foto uitreiking Taalboekenprijs: Bart Versteeg

Het boek bestellen

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

En verder
>> Voor een online taalonderzoek worden (opnieuw) sprekers van het Nederlands gezocht. (Duur:
ongeveer 10 minuten.) (SociSurvey)

>> Het fenomeen ‘dictee’ is in Turkije onbekend. (De Morgen)

>> Wat wordt de naam van de nieuwe sporthal in Waddinxveen? (Waddsup)

>> Een laptop laat horen wat je hersenen willen zeggen. (Medical Facts)

>> Een robot in een brasserie in Temse wenst de gasten smakelijk eten. (VRT NWS)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/alles-begint-met-a
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.soscisurvey.de/stgh/
https://www.demorgen.be/nieuws/het-fenomeen-dictee-is-in-turkije-onbekend~b3f4124c/
https://waddsup.waddinxveen.nl/nl-NL/
https://www.medicalfacts.nl/2021/10/04/de-laptop-laat-horen-wat-jouw-hersenen-willen-zeggen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/04/bekijk-brasserie-in-temse-werkt-binnenkort-met-serveerster-eva/
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+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Facebook om op de hoogte

te blijven!
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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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