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Woordpost: altruïstisch
Als rijke landen vaccins beschikbaar stellen voor armere landen, is dat meer dan een “altruïstisch
gebaar”, zo is te lezen op een Drentse website. Wat betekent altruïstisch en hoe oud is dat woord?
Dat is te vinden op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Taartje. (INT)
>> Voedselmoeras. (Taalbank)
>> Scheldwoordneutraal. (HLN)

Taalnieuws
>> Dankzij de toepassing van het merkenrecht zorgt de kleine Zeeuwse snackbar Wendy’s ervoor
dat de grote Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s zich in de Benelux niet onder die naam kan
vestigen. (de Rechtspraak)
>> Onderzoek: waarom zijn Engelstalige kerken in Nederland populair onder Nederlandstalige
gelovigen? (Nederlands Dagblad)
>> Interview over onderzoek naar het fenomeen waarom Vlamingen hun Nederlands aanpassen
aan Nederlanders en niet andersom. (Phys.org)
>> Alternatieve ‘Lorem ipsum’-tekstgenerator kaart seksisme in reclamebureaus aan. (Fast
Company en Feminipsum)

Groot Dictee der Nederlandse Taal
>> Op zaterdag 6 november om 11.00 uur. (NPO Radio 1)
>> Bereid u voor met de tips van Onze Taal en van presentator Frits Spits. (Onze Taal)
>> Ervaringsdeskundige Ronald Snijders levert dicteetips op een printje aan. (Onze Taal)

Opinies
>> ‘Genderneutrale voornaamwoorden? Die gebruiken we allang.’ (Neerlandistiek)
>> ‘Betrek taalkundigen en anderen bij nieuwe termen voor minderheden.’ (Joop)
>> ‘Maak theaterles verplicht op de basisschool.’ (Het Parool)

Honden te land, ter zee en in de lucht
>> Honden leren op dezelfde manieren als mensen afzonderlijke woorden in een woordenstroom
herkennen. (Scientias)
>> Hongerige jonge zeehonden kunnen hun toonhoogte aanpassen. (BNR en Max Planck)
>> De naam van het ruimtevaarthondje Laika was afgeleid van het Russische woord voor ‘blaffer’.
(Historiek)

En verder
>> Zangeres en actrice Lady Gaga heeft ruim negen maanden aan haar Italiaanse accent gewerkt
voor de opnames van de film House of Gucci. (De Telegraaf)
>> In de Verenigde Staten is de codezin ‘Let’s go, Brandon’ gericht op president Joe Biden.
(Trending)
>> Vijf Franse uitdrukkingen die Engelstaligen graag gebruiken. (Le Figaro)
>> Morgen begint de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij. (Westerwolde Actueel)
>> De nieuwe Dikke Van Dale verschijnt op 22 maart 2022. (VRT Taal)
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