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Lees meer

Oproep: letters
gezocht!

Letterkenner Diedrik van der Wal, auteur
van het boek Alles begint met A (waarvoor
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Woordpost: animositeit
Columnist Rik Van Cauwelaert verwijt de Vlaamse regering kortademigheid en spreekt van
animositeit tussen de coalitiepartners. Over de betekenis en geschiedenis van het woord
animositeit gaat het op de website van Onze Taal

Woorden
>> Flapperlint. (Taalbank)

>> Dertienavond. (INT)

>> Flurona. (Business AM)

>> Beginnen/starten. (Neerlandistiek)

>> Hitlerkever. (De Standaard)

Taalnieuws
>> De zestiende Elfstedentocht zal met een kaatsbegrip worden aangekondigd, net als in 1997.
(MSN)

>> Nederlands kabinet maakte zich in 1996 grote zorgen over de nieuwe spellingregels voor
tussenklanken, die onder meer tot ‘pannenkoek’ leidden. (NOS)

>> Julia en Noah waren in 2021 de meest gegeven kindernamen in Nederland. (NOS)

>> Theatergroep WAARK zoekt acteurs die een mondje Gronings spreken. (Dagblad van het
Noorden)

>> Er komt een Gebarentaalfestival op 11 juni 2022. (video – Dovenschap)
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https://www.msn.com/nl-nl/sport/other/de-zestiende-elfstedentocht-zal-met-een-kaatsbegrip-worden-aangekondigd-net-als-in-1997/ar-AASrSqy?li=BB13poeA
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2411932-kabinet-maakte-zich-grote-zorgen-over-spelling-pannenkoek
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https://www.youtube.com/watch?v=rmZGwFWWg-A&t=11s
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hij de Taalboekenprijs 2021 won!) werkt
aan een overzicht van eetbare letters (of
andere schrifttekens). Op zijn voorlopige
lijst staan al chocoladeletters,
gingerbreadletters, Russisch Brot,
lettervermicelli en lettercereals. Maar er
moet meer zijn! Oost-Europese baksels?
Karakternoedels uit China? Kent u
dergelijke producten?

Insturen

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. 

En verder
>> De omschrijving van de stad Gouda in andere landen en talen. (In de buurt)

>> Voor- en nadelen van automatisch vertalen voor internationale webshops. (Twinkle)

>> Tien tips om het Duits te verbeteren dat je voor je werk nodig hebt. (Alumniportal Deutschland)

>> In memoriam Antoine Braet, de Leidse founding father van het vakgebied taalbeheersing.
(Neerlandistiek)

>> Foto’s van een kalligrafiewedstrijd in de Nippon Budokan in Tokio. (De Standaard)

mailto:info@allesbegintmeta.nl?subject=Eetbare%20letters
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://indebuurt.nl/gouda/genieten-van/aha-zo-wordt-gouda-omschreven-in-andere-landen~147170/
https://twinklemagazine.nl/2022/01/de-voor-en-nadelen-van-automatische-vertaaltools-voor-internationale-websho/index.xml
https://www.alumniportal-deutschland.org/magazin/zehn-tipps-so-verbessern-sie-ihr-deutsch-fuer-den-beruf
https://neerlandistiek.nl/2022/01/modern-retoricus-en-inspirerend-leermeester/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220105_94887835?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
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Volg Onze Taal op
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-nieuws en -kronkels
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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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