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Woordpost: sedermaaltijd
Vandaag herdenken christenen Jezus’ Laatste Avondmaal, morgen houden joden een sedermaaltijd.
Wat dat voor maaltijd is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Kleefkwartje. (Taalbank)

>> Oorlogsmoe. (INT)

>> Riothermie. (Team Taaladvies)

>> Kikkererwten. (Mainzer Beobachter)

Taalnieuws
>> Het tarief voor tolken die voor de Nederlandse overheid werken, gaat omhoog. (Rijksoverheid)

>> Onderzoek: tweetaligheid houdt de hersenen jong. (VRT NWS)

>> Hoewel het Byzantijns Koor Drenthe niet in het Russisch maar in het Slavisch zingt, komen er
geen concertaanvragen binnen. (RTV Drenthe)

>> Rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2022’ van de Inspectie van het Onderwijs: lezen, schrijven
en rekenen in onderwijs nog steeds niet op orde. (NOS)

>> De Nederlandse regering heeft een voorstel ingediend om het Papiaments op Bonaire te
erkennen als minderheidstaal in Europa. (Curaçao Chronicle)

Oekraïne
>> Een Nederlands bedrijf maakt een gratis vertaalwebsite voor Oekraïense vluchtelingen. (RTL
Nieuws)

>> Nieuw: woordenboekje Oekraïens – Nederlands – Nederlandse Gebarentaal. (Nederlandse
Gebarencentrum)

>> Een Russische kunstenares vervangt prijskaartjes in supermarkten door kaartjes met teksten
tegen de oorlog in Oekraïne. (Gazet van Antwerpen)

>> Grof taalgebruik wordt een verzetswapen in Oekraïne. (The Guardian)
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Actie t/m 17 april

Lidmaatschap met
€ 7,50 korting
Sluit u aan bij de grootste vereniging van
taalliefhebbers in het Nederlandse
taalgebied en profiteer van de volgende
voordelen:

het tijdschrift Onze Taal (op papier
én digitaal)
speciale ledenacties
korting op congressen en
taalboeken 

U kunt tot en met 17 april een
lidmaatschap afsluiten met € 7,50 korting.
U betaalt dan maar € 40,-* voor een
lidmaatschap van een jaar.

*prijs voor Nederland, België, Suriname
en het Caribisch deel van het taalgebied;
voor overige landen € 60,–

Lid worden

? 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 de

grappigste taalkronkels

En verder
>> Nieuw: online versie van Scrabble. (NME)

>> Interview met Guido van de Wiel, vertaler van de lipogrammatische romans van Georges Perec.
(Literair Nederland)

>> Stevie Wonder toont interesse in ‘braille-controller’ uit Nederland. (De Ondernemer)
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https://www.nme.com/news/gaming-news/original-strategy-spelling-board-game-scrabble-launches-online-version-3204151
https://www.literairnederland.nl/ik-wil-begrijpen-wat-er-staat-en-waarom-het-er-staat/
https://www.deondernemer.nl/innovatie/stevie-wonder-startup-hable-blinden-slechtzienden-smartphone~3771727?referrer=https://www.google.com/
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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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