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Lees meer

Gratis proefnummer
van Onze Taal
Hebt u weleens gedacht over een Onze
Taal-lidmaatschap, maar twijfelt u nog?
U kunt nog tot en met zondag (17
oktober) een gratis proefnummer
aanvragen van ons tijdschrift.
 
Als u dit formulier invult, ligt het
novembernummer volgende maand op uw
deurmat.

Een proefnummer aanvragen

#2325 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.
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Woordpost: misogyn
Een coach uit Las Vegas moest opstappen vanwege onder meer racistische en misogyne
uitspraken. Wat betekent misogyn en waar komt het vandaan? Dat is te lezen op de website van
Onze Taal.

Woorden
>> Everzwijncoördinator. (Team Taaladvies)

>> Gasflatie. (Ewoud Sanders)

>> Langetenenvrees. (Taalbank)

Gebarentaal
>> De Nederlandse Gebarentaal is jarig. (OneWorld)

>> Gebarentolk Irma Sluis gaat een kinderprogramma maken. (NOS)

>> Wat is ‘een muis’ in gebarentaal? Leer het op de voorleesdag. (Noordhollands Dagblad)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misogyn
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7g_tzLTvJ1b9na4OjlERT3isE6LD2FrAxtr9b_usZ25h4IAkfJ-j6UlDXrKnXSb7/MDKwicLiH27YyW6
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/misogyn
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/everzwijnco%25C3%25B6rdinator
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/gaschantage-en-gasflatie/
https://www.taalbank.nl/2021/10/11/langetenenvrees/
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/het-wrede-verhaal-achter-de-nederlandse-gebarentaal/
https://nos.nl/artikel/2401485-gebarentolk-irma-sluis-gaat-kinderprogramma-maken
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211012_84765933?utm_source=google&utm_medium=organic
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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 tot en met 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

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

De herziene Bijbelvertaling
>> Bijbelverhalen die onze taal kleuren. (VRT NWS)

>> In de nieuwe Bijbelvertaling is Maria weer maagd. (de Volkskrant)

>> In de nieuwe Bijbelvertaling zijn kamelen dromedarissen. (NRC)

En verder
>> Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax en Alxe krijgen een broertje. Hoe zal hij
heten? (HLN)

>> Is het nu friet of patat? (video – Universiteit van Nederland)

>> IJsberen, katten, muizen en andere dier-werkwoorden. (Wolfsmelk en honing)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/11/van-adamskostuum-over-muggenziften-tot-zondebok-bijbelverhalen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-de-nieuwe-bijbelvertaling-is-maria-weer-overal-maagd-en-zijn-vrouwen-minder-serviel~b1fc3a63/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/13/herziene-bijbelvertaling-weg-met-die-aalmoes-en-de-aambeien-a4061669
https://www.hln.be/staden/gwenny-32-is-zwanger-van-twaalfde-kindje-een-broertje-voor-alex-axel-xela-lexa-xael-xeal-exla-leax-xale-elax-en-alxe~a5e0b43b/
https://www.youtube.com/watch?v=Jrhl4H5mSak
http://wolfsmelkhoning.blogspot.com/2021/10/lekker-beesten.html
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+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes, -tips, -

nieuws en -kronkels
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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://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
https://facebook.com/onzetaal
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/
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https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers

