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Woordpost: nestor
In de krant PZC staat een artikel over het (omvangrijke) Duitse parlement, dat een nestor van 80
heeft. Wat een nestor is en waar dat woord vandaan komt, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Alcoholvrijmibo. (INT)
>> Homoglief. (Team Taaladvies)
>> Nieuwshypochonder. (Taalbank)

Tolken
>> Rechtbanktolken krijgen geen gehoor bij de Tweede Kamer. (Leeuwarder Courant)
>> Campagne: dit is een kind en geen tolk. (De Nieuws BV)
>> Petitie: tolken moeten terug in de medische zorg. (Petities)

Dialecten
>> Een nieuwe campagne van de Brugse politie maakt gebruik van Brugs dialect. (VRT NWS)
>> Nieuwe podcast in de reeks ‘Praat Drents met mij’. (RTV Drenthe)
>> Op school kwartetten in het dialect. (Limburger)

Ewoud Sanders
>> Ewoud Sanders wint Groenman-taalprijs voor ‘WoordHoek’. (NRC)
>> Groenman-taalprijs voor Ewoud Sanders. (Neerlandistiek)
>> Waarom Ewoud Sanders de Groenman-taalprijs krijgt. (Onze Taal)
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>> Sanders’ rubriek ‘WoordHoek’ bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. (INT)

Taalnieuws
>> Niet alle haatberichten worden weggehaald van Facebook: de moderatoren spreken niet alle
talen. (HLN)
>> Premier Mark Rutte praat met steeds grotere woorden over het klimaat. (NRC)
>> Maki-halfaap zingt in de maat. (de Volkskrant)

Het Groot Dictee
komt eraan!
Zaterdag 6 november is dé dag voor
dicteeliefhebbers: dan kunnen ze hun
tanden zetten in een nieuw Groot Dictee
der Nederlandse Taal. Het Groot Dictee
wordt voor de vierde keer live uitgezonden
op NPO Radio 1 (van 11.00 tot 13.00
uur).
Gastheer Frits Spits helpt u alvast om u
voor te bereiden. De komende week
bespreekt hij in korte filmpjes
verschillende onderwerpen, waarbij de
Taaladviesdienst extra uitleg geeft.

Lees meer

Advertentie

Bargoens-serie weer
verkrijgbaar
Het driedelige naslagwerk Bargoens. Vijf
eeuwen geheimtaal van randgroepen in de
Lage Landen van Paul van Hauwermeiren
is herdrukt. De boeken zijn (in Nederland)
alleen bij Onze Taal verkrijgbaar.
Bargoens was oorspronkelijk de
geheimtaal van zwervers en marskramers,
maar ontwikkelde zich later tot het jargon
van inbrekers, dieven en andere
criminelen.
In het naslagwerk worden zo’n tienduizend
Bargoense woorden besproken, zoals
mafkees, mokkel en noppes, die in de
dagelijkse spreektaal terecht zijn
gekomen.
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor
taalweetjes, -tips,
-kronkels en -raadsels!

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