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Woordpost: landerig
In de PZC worden “landerig kijkende commando’s” in Vlissingen beschreven. Hoe keken die
commando’s nu precies? Over dat woord landerig is meer te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Bodemlozeputsyndroom. (Taalbank)

>> Buurtconciërge. (Team Taaladvies)

>> Kletskoek. (WoordHoek)

>> Westsplaining. (INT)

Taalnieuws
>> Een Amsterdamse studente maakt spraak-app om genderneutrale voornaamwoorden mee te
oefenen. (Indebuurt)

>> Woorden als vakbond en salarisverhoging zijn taboe in een nieuwe app voor medewerkers van
Amazon. (The Intercept)

>> Astrid Kersseboom spreekt het beste Standaardnederlands. (Rijksuniversiteit Groningen)

Meertaligheid
>> Britse premier Johnson spreekt het Russische volk toe in het Russisch. (De Standaard)

>> Deze schoonmaker spreekt 24 talen. (video – Washington Post)

>> Volg een cursus Twents aan de Universiteit Twente! (UToday)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/landerig
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/woordpost/woordpostarchief/landerig
https://www.taalbank.nl/2022/04/01/bodemlozeputsyndroom/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/buurtconcierge
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/kletskoek/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/westsplaining/
https://indebuurt.nl/amsterdam/amsterdammers/beate-bedacht-een-app-om-genderneutrale-voornaamwoorden-te-oefenen-de-reacties-zijn-waanzinnig~262648/
https://theintercept.com/2022/04/04/amazon-union-living-wage-restrooms-chat-app/
https://www.rug.nl/let/onze-faculteit/actueel/nieuwsberichten-2022/if-you-want-to-know-what-standard-dutch-sounds-like-listen-to-astrid-kersseboom
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220406_94574770?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
https://www.youtube.com/watch?v=vd-u6lrXMNs
https://www.utoday.nl/news/71255/twents-course-for-ut-people
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Mooiste liefdeszin

In het kader van de Boekenweek hield de
CPNB een peiling: wat is de mooiste
liefdeszin in de Nederlandse literatuur? De
winnaar:“Dit is het enige wat telt, lieverd,
dat iemand meer in je ziet dan je wist dat
er te zien was” van Arthur Japin. De
schrijver zei zich overigens zelf niet te
herinneren waar hij deze zin geschreven
had: “Anderen kennen mijn werk blijkbaar
beter dan ik.”
 
Foto: Arthur Japin, ANP

Meer lezen

Dialectenboek

Wie zegt wat waar?
Je taal laat zien waar je vandaan komt. In
Wie zegt wat waar? Regionale taal in
Nederland en Vlaanderen is voor twintig
onderwerpen uitgezocht en in kaart
gebracht hoe ze heten, van Groningen tot
Oostende. Die variatie wordt
gepresenteerd op duidelijke kaarten, die
worden toegelicht door
streektaaldeskundigen.
 
Een boek voor taalliefhebbers, maar ook
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
cultuur van de regio.
 
Ledenprijs: € 16,45.
Prijs voor niet-leden: € 19,95.

Bestel het boek

En verder
>> Geslaagd kunstproject: breng het woord doodsreutel in Van Dale. (Vibeke Mascini)

>> Actie: uitgevers, noem de vertalers van boeken op het omslag! (Vertalers op het omslag)

 

https://nos.nl/artikel/2424053-mooiste-liefdeszin-in-nederlands-geschreven-door-arthur-japin
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/wie-zegt-wat-waar-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/wie-zegt-wat-waar
https://vibekemascini.com/doodsreutel
https://vertalersophetomslag.nl/
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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

#taalkronkel

“Slager vindt maar moeilijk opvolger:

‘We hebben vers bloed nodig’”

Bron: NOS

Volg Onze Taal op Twitter
voor taalweetjes, -tips,
-nieuws en -kronkels

Diensten Onze Taal
Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel
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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).

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://nos.nl/artikel/2423985-slager-vindt-maar-moeilijk-opvolger-we-hebben-vers-bloed-nodig
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
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/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers

