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Lees meer

Taalliedjes

Gek taaltje, Het stotterliedje, Dan kal ich
plat … Dankzij een oproep op Facebook en
in het tijdschrift Onze Taal staan er
inmiddels 100 liedjes over taal op de
Spotifylijst ‘Taal’.

Naar de taalliedjes

#2335 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.
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Woordpost: anomalie
Bij de kwalificatieronde in de Grand Prix van Mexico was sprake van een anomalie, zo is te lezen in
Het Nieuwsblad. Wat is er bedoeld met anomalie? Op de website van Onze Taal is er meer over te
lezen.

Woorden
>> Draaikont. (Ewoud Sanders – INT)

>> 2G-maatregel. (Team Taaladvies)

>> Dunkelflaute. (VRT NWS)

>> Jackpotting. (De Standaard)

>> Armoedeval. (de Volkskrant)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/anomalie
https://open.spotify.com/playlist/5XNj27CEPiJzryRcMIOpKu?si=rdgbhhudQmGz-0OykXLjCw&utm_source=copy-link&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/5XNj27CEPiJzryRcMIOpKu?si=rdgbhhudQmGz-0OykXLjCw&utm_source=copy-link&dl_branch=1&nd=1
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/anomalie
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/draaikonten-in-draaikontenpartijen/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/2g-maatregel
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/16/belgie-beleeft-een-dunkelflaute-zelfs-watervallen-van-coo-inge/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211117_93858298
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/ook-taalkundig-is-de-armoedeval-een-valstrik~b7865f7b/
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Cadeautip!

Lidmaatschap met
15% korting
Sluit u (of een familielid / vriend) 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 13 december een lidmaatschap
afsluiten met 15% korting. Deze korting
geldt voor al onze lidmaatschappen, dus
ook voor het lidmaatschap van een half
jaar of als u een abonnement cadeau
geeft!
 
Gebruik deze code bij het afrekenen:
K15P.

Abonnement cadeau geven

Taalnieuws
>> ‘Strollout’ is het woord van het jaar in Australië. (The Canberra Times)

>> De keuze van de Cambridge Dictionary ging dan weer naar ‘perseverance’. (Sky News)

>> Al meer dan 250.000 mensen hebben zich aangemeld voor de gratis cursus Introduction to
Dutch. (Talencentrum)

>> Google voert een nieuwe functie in om één woord per dag bij te leren. Voorlopig alleen
beschikbaar in het Engels. (Droidapp)

>> Culturele instellingen die van naam veranderen, nemen een groot risico: 99 van de 100 keer
zorgt een naamswijziging voor verwarring en een lagere bekendheid van het merk.
(Cultuurmarketing)

>> Een roman uit het Chinees van de achttiende eeuw in het Nederlands vertalen? Dat duurde
even. (NPO Radio 1)

 

Genderinclusief formuleren
>> Waar moet u rekening mee houden als u neutrale voornaamwoorden wilt gebruiken? Een
overzicht met goede raad, voorbeelden en verantwoording. (Lang zal die leven)

>> Ook advocaten moeten leren genderinclusief te formuleren. (Advocatie)

>> Een voorbeeld van een nieuwsartikel met voornaamwoorden voor non-binaire personen. (NU)

 

 
Lid worden

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven/
https://www.canberratimes.com.au/story/7513634/australias-vaccine-rollout-inspires-the-anu-word-of-the-year/
https://news.sky.com/story/what-is-word-of-the-year-2021-according-to-cambridge-dictionary-clue-its-not-pandemic-12470129
https://www.rug.nl/language-centre/about-us/news/dutch-course-has-unprecedented-success
https://www.droidapp.nl/nieuws/google-engelse-woorden-leren-zoekmachine/
https://cultuurmarketing.nl/naamswijzigingen-culturele-sector/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/75d48db4-ca3b-4128-9241-e75900635222/2021-11-17-vertaling-chinese-roman-duurde-12-jaar
https://www.langzaldieleven.nl/
https://www.advocatie.nl/human-interest/niet-dear-sirs-maar-dear-addressees-genderinclusief-formuleren-kun-je-leren/
https://www.nu.nl/achterklap/6167938/raven-van-dorst-nog-nooit-zo-close-geweest-als-met-huidige-vriendin.html
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/?___SID=U
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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

de leukste taaltips!

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies

Nieuwsbrief
Contact
Archief

 

En verder
>> Column: ‘Het lijkt zo simpel om het woordje bal te lezen, maar dat is het niet’. (AD)

>> Een Covid ‘Seef’ Ticket is iets heel anders dan wat je zou verwachten. (Gazet van Antwerpen)

>> Een Brusselse brasserie stelt zich in het Nederlands voor: “(…) Vlaamse stoofpot te Corsendonk
abdijbier en de vlucht ganzen wind behoren tot de beste gerechten van deze plaats.” (Humo)

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

https://onzetaal.nl/taaladvies/
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://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
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/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://www.ad.nl/gezin/juf-marieke-het-lijkt-zo-simpel-om-het-woordje-bal-te-lezen-maar-dat-is-het-niet~aa0f962e/
https://www.gva.be/cnt/dmf20211116_96455770
https://www.humo.be/meningen/docks-brussel-is-een-type-winkelparadijs-dat-zowaar-door-een-echte-architect-lijkt-bedacht~bacce7dc/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/

