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Woordpost: advent
In het Brabants Dagblad komt de Bossche organist Willem Hörmann aan het woord. Zondag is hij te
horen tijdens een adventsconcert. Meer over het woord advent is te lezen op de website van Onze
Taal.

Woorden
>> Luchtspaghetti. (Taalbank)

>> Purperbacterie. (Gazet van Antwerpen)

>> Grijsrijder. (Team Taaladvies)

>> Polaire vortex. (INT)

Taalnieuws
>> De Watergroep wint de Heerlijk Helderprijs. (Overheid Vlaanderen)

>> ‘Zertifikat’ is het woord van het jaar in Liechtenstein. (Liechtensteiner Volksblatt)

>> De ‘kerst-write-along’ belooft vanaf 25 december twaalf dagen lang elke dag een kleine
schrijfopdracht. (Prompt)

>> Kridsana Rodnit uit Veldhoven maakt mensen uit Thailand vertrouwd met het Nederlands.
(Eindhovens Dagblad)

>> Spaans en/of Catalaans? Op scholen in Catalonië woedt een taalstrijd. (De Groene
Amsterdammer)
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steeds meer een politiek onderwerp is
geworden, blijkt onder andere uit het
concept-coalitieakkoord dat gisteren in Den
Haag werd gepresenteerd. Hoewel dit niet
eens het allerdikste regeerakkoord aller
tijden is, was er niet eerder zoveel
aandacht voor taal als in Omzien naar
elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.
 
Taalpost-redacteur Marc van Oostendorp
ploos het regeerakkoord erop na voor
Neerlandistiek.nl. Het artikel is ook te lezen
op de website van Onze Taal.

Lees verder

Cadeautip!

Verklarend
zakwoordenboekje
van rare woorden
Van 2012 tot 2020 schreef Guus Middag in
de Onze Taal-rubriek 'Raarwoord' over
bijzondere en opvallende woorden, zoals
beatlehaar, behangenees en honduree.
 
Alle 'Raarwoord'-woorden zijn nu
gebundeld in het Verklarend
zakwoordenboekje van rare woorden,
waarvan een aantal gesigneerde
exemplaren verkrijgbaar zijn in onze
webshop. 
 
Bestel het boekje voor € 14,50 op
onze website. Ieder exemplaar is
voorzien van een uniek citaat! 

Bestellen

Alles bestaat
>> Ook een bever in Beveren. (VRT)

>> Ook een Bijbel in het Haags. (Omroep West)

>> Ook een straat voor Eddie van Halen in Nijmegen, maar nog even wachten tot 2030. (de
Gelderlander)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taal-in-coalitieakkoord-2021
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/14/mascotte-van-beveren-de-bever-nu-ook-in-het-echt-gespot/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4494235/bijbel-vertaald-naar-het-haags-jeizus-eiva-en-de-schildahswek
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/definitief-wereldberoemde-gitarist-van-halen-krijgt-eigen-straat-in-nijmegen~a85b51be/
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Advertentie

De nieuwe Dikke
Van Dale met € 30,-
korting
Op 22 maart verschijnt de zestiende editie
van de Dikke Van Dale: een
jubileumeditie, want de eerste versie werd
precies 150 jaar geleden uitgegeven. De
nieuwe Van Dale is uitgebreid met
duizenden woorden die er de afgelopen
jaren bij gekomen zijn, en er zijn 10.000
voorbeelden, uitdrukkingen,
spreekwoorden en woordcombinaties
toegevoegd. Bovendien staan er 150
‘taalverhalen’ in, die een rijk en boeiend
beeld geven van 150 jaar Nederlands. 
U steunt Onze Taal door de nieuwe Van
Dale aan te schaffen in onze webwinkel. 
 
Als u de Dikke Van Dale vóór 19 april
2022 bestelt, krijgt u € 30,- korting.  
Bovendien wordt de driedelige serie
gratis thuisbezorgd in Nederland en
België. 

Naar de webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

 

Te koop: kleinste boek ter wereld

Een veilinghuis in Brussel verkoopt het kleinste boek ter wereld. Het meet 5 bij 5 millimeter en
bevat zeven versies van het Onze Vader. Met behulp van een loep zou de tekst leesbaar moeten
zijn. (VRT)

 

En verder
>> Vlaamse liedjes in een Engelstalige versie vinden dankzij de muzikale jeugdserie #LikeMe hun
weg naar een internationaal publiek. (De Standaard)

>> In Nederland van naam veranderen, kan dat zomaar? (Quest)

>> Vanavond: online debat over meertaligheid in alle vormen en maten in Europa. (OBA)

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
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https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/14/kleinste-boekje-veiling/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211214_94744975?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a38447920/achternaam-wijzigen-aanpassen-mag-dat-zonder-trouwen/
https://www.oba.nl/agenda/online/mayihaveabeerpleasehowtoorderadrinkinmultilingualeurope.html
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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).
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