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Meer taaladvies

Podcast Top 2021

‘Het enige volledig democratische
podcastoverzicht’, dat is volgens de
initiatiefnemers de Podcast Top 2021. Er is
gestemd op maar liefst 707 podcasts, en
pas op plaats 108 staat de eerste
Engelstalige podcast. Waar ‘Over taal
gesproken’ staat, de podcast van het
Instituut voor de Nederlandse Taal en
Onze Taal? Op nummer 15.

Meer informatie

#2357 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
15
FEB
2022

Taaltip: grove / grovve / groffe
Als er een buigings-e achter grof komt, wordt de f een v: een grove leugen, de grove zaag, het
grove werk.

De twijfel over grove, grovve of groffe komt door de uitspraak van het woord. Lees er meer over op
de website van Onze Taal.

Taalnieuws
>> Waarom en waar Nederlands studeren? (Nationaal platform voor de talen)

>> Nederlands is de meest geoefende taal op het gratis Brusselse talenplatform Brulingua. (Bruzz)

>> Wordle, nu eigendom van de New York Times, blokkeert aanstootgevende woorden. (RTL
Nieuws)

>> Gegijzelde vrouw gered dankzij Wordle. (De Telegraaf)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/podcast
https://top.podcastnetwerk.nl/2021/?utm_campaign=Nieuwsbrief%2520van%2520het%2520Podcastnetwerk&utm_medium=email&utm_source=Revue%2520newsletter#/podcast/468
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/een-grove-groffe-grovve-leugen
https://talenstudievoorjou.nl/nederlandse-taal-en-cultuur/
https://www.bruzz.be/economie/nederlands-meest-geoefende-taal-op-gratis-talenplatform-brulingua-2022-02-12
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5288208/wordle-new-york-times-woordle
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1303452797/vrouw-80-twintig-uur-gegijzeld-door-inbreker-spelletje-wordle-brengt-redding


https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31580971.html 2/4

Nieuwe Onze Taal

In het nieuwe nummer van Onze Taal vindt
u een niet-ironisch artikel over ironie,
stukken over veel woorden (een
beschouwing over de nieuwe Van Dale en
een interview met Peter-Arno Coppen, die
onlangs de oeuvreprijs van de Landelijke
Onderzoekschool Taalwetenschap ontving),
stukken over weinig woorden (de kunsttaal
Toki Pona telt er maar 137 en er is een
proefschrift ‘verstript’), en alles
daartussenin.

Naar de inhoudsopgave

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

Agenda
>> 21 februari, online: Internationale Moedertaaldag. (Drongo)

>> 2 maart, Naarden: duolezing over beweeglijkheid van taal en taligheid van beweging. (Bussums
Nieuws)

>> 6 april, Utrecht: congres ‘Lees je rijk’. (Stichting Lezen)

 

En verder
>> Geen benauwende spellingtest meer in de Spaanse politieacademie. (Trouw)

>> Waar komt de Friese vrijheid vandaan? Een antwoord dankzij Crusader Kings III. (video – Peter
Alexander Kerkhof)

>> Nieuw: woordspelingen maken met leerlingen. (Schrijfakademie)

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/februari-maart-2022-onze-taal
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/februari-maart-2022
https://onzetaal.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/februari-maart-2022
https://www.drongo.nl/programma-onderdelen/evenement/95d70cf3/
https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/algemeen/263064/duolezing-taal-in-beweging-over-beweeglijkheid-van-taal-en-tali
https://www.lezen.nl/opleiding/lezen-centraal-2022-lees-je-rijk/
https://www.trouw.nl/buitenland/spaanse-aspirant-agenten-hoeven-voortaan-omstreden-spellingtest-niet-meer-te-doen~bb23b937/
https://www.youtube.com/watch?v=rw-au-DqC8I
https://schrijfakademie.nl/oefening/woordspelingen-maken/?fbclid=IwAR2bUk2Cr3BYaBGep953dATLZT2abnPGzy8NV-uYFjmdEizaxyTOxUcJrFM
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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

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op
Instagram voor

taalweetjes, -tips, 
en -kronkels

 

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

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/de-nieuwe-dikke-van-dale
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://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers


https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31580971.html 4/4

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief
Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/

