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Taaltip: op zoek / opzoek
‘Op zoek’ is met een spatie in de betekenis ‘bezig met zoeken’: ‘Ze is nog op zoek naar
kerstcadeaus’, ‘Ben je nog op zoek?’
 
Op de website van Onze Taal is te vinden wanneer opzoek wél zonder spatie kan.

Taalvragen
>> Is er in het Afrikaans ook een verschil tussen dierenarts en veearts? (Voertaal)

>> Kun je je moedertaal vergeten? (Kennislink)

>> In welk Spaans woord staan vijf r’en? (Spanje vandaag)

>> In welk Nederlands woord staan vijf g’s? (NRC)

>> In welke Nederlandse straatnaam staan tien e’s? (Over straatnamen)

Taalnieuws
>> Ruud Hendrickx stopt na 23 jaar als taaladviseur bij de VRT. (VRT NWS)

>> Het prestigieuze woordenboek Robert introduceert een genderneutraal voornaamwoord voor het
Frans: iel. (De Standaard)

>> De Franse regering is daar niet blij mee. (Trouw)

>> In Suriname wordt bekeken of het Frans op school kan worden geherintroduceerd. (Waterkant)

>> Niet alle leerlingen in Franstalig België zitten te wachten op verplichte Nederlandse les. (De
Morgen)
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https://voertaal.nu/vra-die-veearts-is-daar-n-verskil-tussen-n-dierenarts-en-n-veearts/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/graven-naar-je-weggezakte-moedertaal/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=Is%2520Nederlands%2520jouw%2520moedertaal&utm_content=Is%2520Nederlands%2520jouw%2520moedertaal+CID_0664effe4d712015ee70c47ce8029fbd&utm_source=Email%2520marketing%2520software&utm_term=Graven%2520naar%2520je%2520moedertaal
https://www.spanjevandaag.com/18/11/2021/dit-is-het-enige-woord-in-de-spaanse-taal-met-vijf-ren/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/17/de-g-woorden-a4065820
https://www.overstraatnamen.nl/2021/11/boccacciopad-falstaffhof-en.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/18/ruud-hendrickx-stopt-als-taaladviseur-vrt-krijgt-nieuwe-taalraa/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211118_95666568?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.trouw.nl/buitenland/fransen-kibbelen-over-genderneutraal-woord~bf052db6/
https://www.waterkant.net/suriname/2021/11/18/herintroductie-franse-taal-op-scholen-in-suriname-besproken/
https://www.demorgen.be/nieuws/nederlands-straks-verplicht-in-franstalig-belgie-die-taal-zingt-niet~b967d693/
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Vertaal mee
Vertaal je graag romans, gedichten of korte
verhalen uit het Engels?
Lijkt het je interessant om met een groep
en onder professionele begeleiding te
werken aan een vertaling van Lot van
Bryan Washington – een vertaling die
daadwerkelijk gepubliceerd wordt?
 
Meld je dan aan voor dit vertaalproject.
Aanmelden kan tot en met 15 december
2021.

Meld je aan

Cadeautip!

Taalkalender 2022

Met deze 29e editie van de Taalkalender
van Onze Taal bent u verzekerd van 365
dagen taalplezier!
 
Elke weekdag heeft een eigen thema. Zo
wordt u dagelijks verrast met taalpuzzels,
uitdrukkingen, nieuwe en vergeten
woorden en grappige taalfouten.
Klik hier om alvast een voorproefje te
krijgen.
 
Prijs voor niet-leden: € 15,99.
Prijs voor leden: € 12,49.

De Taalkalender bestellen

En verder
>> Kinderliedjes ondersteunen al vroeg de taalontwikkeling. (Kinderopvang)

>> Nieuw: een puzzelboek in het Fries. (Omrop Fryslân)

>> Waarom je relschoppers geen idioten moet noemen. (OneWorld)

 

 

https://literairvertalen.org/nieuws/vertalers-gezocht-voor-een-project-rond-verhalenbundel-bryan-washington
https://literairvertalen.org/nieuws/vertalers-gezocht-voor-een-project-rond-verhalenbundel-bryan-washington
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://content.mailplus.nl/m12/docs/user31200444/4727/Taalkalender_2022___week_1.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/taalkalender-2022
https://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderliedjes-ondersteunen-al-vroeg-de-taalontwikkeling/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1108029-puzzelboek-het-fries-maken-was-puzzel-op-zich
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/waarom-je-relschoppers-geen-idioten-moet-noemen/
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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 Facebook voor de
leukste taalkronkels
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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).
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