#2352 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl

online versie | afmelden

Taalpost

27
JAN

2022

Woordpost: paulianeus
RTV Oost bericht over een failliet thuiszorgbedrijf dat verdacht wordt van paulianeus handelen.
Over de uitspraak, herkomst en betekenis van het woord paulianeus is meer te lezen op de website
van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Daadwerkelijk. (Trouw)
>> Endemie. (Team Taaladvies)
>> Kunstbooster. (INT)
>> Letterlijk. (NRC)

Poëzieweek over de
natuur
Vandaag begint de Poëzieweek. Taalpost
mag drie exemplaren weggeven van het
Poëziegeschenk (van Ramsey Nasr), en
vijf Poëzieweekgeschenken (van Sven
Staelens) van de experimentele uitgeverij
crU. Wilt u kans maken op een van de
acht bundels, laat ons dan uw
favoriete dichtregel(s) weten — als die
over ‘natuur’ gaan is dat mooi
meegenomen, want ‘natuur’ is het thema
van de Poëzieweek.
Wilt u elke werkdag een gedicht in uw
mailbox? Word dan abonnee van de
Laurens Jz Coster-gedichtenmailing.
Aanmelden kan op deze pagina, of via een
mail met de tekst ‘abonneren’ naar
machine@planet.nl. Om te beginnen
ontvangt u volgende week dan vijf antinatuurgedichten, onder het motto ‘Natuur
is mooi, maar je moet er wat te drinken
bij hebben’ (vrij naar Willem Kloos).

(Foto Ramsey Nasr: © Kelly-ann van
Steveninck)

Meedoen aan de winactie

Taalnieuws
>> De zeesluis in IJmuiden met de veelbesproken naam Zeesluis IJmuiden is gisteren geopend.
(Nu.nl)
>> Het rapport van de visitatiecommissie die de Taalunie tegen het licht heeft gehouden, is
gepubliceerd. (Taalunie)
>> Ophef over een brief aan Eindhovense studenten en medewerkers waarin staat dat mensen die
geen Engels spreken anderen uitsluiten. (Eindhovens Dagblad)
>> Een bot die Wordle-woorden verklapte, is van Twitter gehaald. (Nu.nl)
>> Een nieuwe taal leer je sneller onbewust. (EOS)

En verder
>> Help de Nederlandse overheid mee om namen voor windenergiegebieden te kiezen.
(Rijksoverheid)
>> Vijf anglicismen die volkomen verdwenen zijn uit het Frans. (Le Figaro)
>> Google maakt een grapje als je op Wordle zoekt. (Google)
>> Wordle in het Esperanto, Portugees, Spaans en Zweeds.

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
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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 leuke
taalweetjes!

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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