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Meer taaladvies

Oproep: hoe stellen
stellen zich voor?
Onze Taal is op zoek naar de benaming
waarmee u als stel naar buiten komt. Hebt
u bijvoorbeeld een gezamenlijk mailadres
(jojo@mailadres.nep voor Joy en Jos), een
gezamenlijke hashtag (#kimye), een
gezamenlijke site (www.twee-apies-op-
reis.nl), een appgroep (Schaapstal) of een
andere manier om als stel naar buiten te
treden?
 
Stuur uw stelbenaming naar de redactie
van Onze Taal.

Insturen
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Taaltip: eropin spelen /er opin spelen /erop
inspelen
Erop inspelen is met een spatie tussen erop en inspelen: ‘We willen erop inspelen.’

In maakt deel uit van het werkwoord inspelen. Bij inspelen hoort het voorzetsel op: ‘Ze kunnen
goed inspelen op de situatie.’ Dat voorzetsel op kan aan er, daar, hier of waar vast worden
geschreven: ‘Waarop spelen ze in?’

Oefenen met dit soort combinaties kan op de website van Onze Taal.

https://onzetaal.nl/taaladvies/
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=Namen%20voor%20stellen
mailto:saskia@onzetaal.nl?subject=Namen%20voor%20stellen
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord
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Nieuws en opinies
>> Klussen zou goed zijn voor het kweken van begrip over zinsbouw. (KIJK)

>> Een voorstelling van Dolf Jansen wordt door gebarentolken extra hilarisch. (Omroep Brabant)

>> ‘Er zijn veel dingen waar je je momenteel zorgen over kunt maken, maar het Nederlands hoort
daar niet bij.’ (Scientias)

>> ‘De best beschermde minderheidstaal van Nederland is niet het Fries.’ (Neerlandistiek)

>> De apostrof wordt bedreigd in zijn voortbestaan en dat is de schuld van sociale media. (Daily
Mail)

>> Het Friese songfestival Liet gaat morgen wel door, maar zonder publiek. (Liet)

Sinterklaasnieuws
>> Ontdek de geheimen van het sinterklaasrijm: alles wat u absoluut moet weten over de karakteristieke
elementen van het sinterklaasgedicht. (Onze Taal)
 

 
Collage: Peter Boersma

>> Sinterklaas strooit met talige misverstanden. Hij denkt dat een stout kind opa van een berg heeft
geduwd, een ander stout kind vader heeft opgegeten en dat nog een ander stout kind mama heeft
omgehakt. (Het Laatste Nieuws)

>> Ondertussen is er geen probleem met Zwarte Piet in Wallonië. Daar komt Père Fouettard door de
schoorsteen. (Tijd)

 

https://www.kijkmagazine.nl/mens/werken-met-gereedschap-goed-voor-taalgevoel-zinsbouw/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3988193/joost-en-claire-dankzij-gebarentolk-voor-het-eerst-naar-een-cabaretshow
https://scientias.nl/er-zijn-veel-dingen-waar-je-je-momenteel-zorgen-over-kunt-maken-maar-het-nederlands-hoort-daar-niet-bij/
https://neerlandistiek.nl/2021/11/de-best-beschermde-minderheidstaal-van-nederland-is-niet-het-fries/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10201849/Sloppy-grammar-social-media-sounds-death-knell-forms-punctuation.html
https://liet.nl/liet-gaat-door-zonder-publiek/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-geheim-van-sinterklaasrijm
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/het-geheim-van-sinterklaasrijm
https://www.hln.be/antwerpen/sinterklaas-denkt-dat-stout-kind-zijn-vader-heeft-opgegeten-hij-heeft-zijn-pap-opgegeten-dan-zijn-er-geen-stoute-kinderen-dit-jaar~a006065c/
https://www.tijd.be/opinie/column/bert-kruismans-hoor-wie-klopt-daar/10345908.html
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Advertentie

Cadeautip:
Wie zegt wat waar?
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op duidelijke kaarten, die
worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
 
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio. En natuurlijk een
leuk sinterklaascadeautje voor
familieleden en vrienden die een ander
dialect spreken!
 
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

En verder
>> Het Groot Dictee van Wim Daniëls met opgevoerde moeilijkheidsgraad. (Dictees)

>> Er komt commentaar op het Italiaanse accent dat Lady Gaga negen maanden oefende voor haar
rol in de film ‘House of Gucci’: het klinkt eerder Russisch. (Yahoo! News)

>> Het Joods Historisch Museum heet voortaan het Joods Museum. (Het Parool)

>> Vanavond: online première van documentaire met de overleden taalkundige Jan Blommaert.
(Universiteit Gent en Univers)

>> Profielen Magazine heeft een themanummer over taal gepubliceerd; het is online gratis te lezen.
(Profielen)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://dictees.nl/radiodictee-voor-topspellers/
https://news.yahoo.com/house-gucci-dialogue-coach-admits-094612972.html?fr=sycsrp_catchall
https://www.parool.nl/amsterdam/joods-historisch-museum-heet-voortaan-joods-museum~b8ce0368/
https://www.ugent.be/lw/vtc/nl/actueel/nieuws/jan-blommaert
https://universonline.nl/nieuws/2021/11/15/een-laatste-masterclass-van-jan-blommaert/
https://profielen.hr.nl/2021/in-het-nieuwe-profielen-magazine-lees-je-alles-over-taal/
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& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn Volg Onze Taal op Linkedin
om mee te denken
over taalkwesties! 
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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).

https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.linkedin.com/pulse/hou-houd-wat-vind-jij-genootschap-onze-taal/?trackingId=WWc9oERKUSqPUEt5miqPvw%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/1031155/
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