
28-04-2022 15:57 OnzeTaal

https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31584370.html 1/3

Lees meer

#2378 Gratis nieuwsbrief voor taalliefhebbers.

www.onzetaal.nl online versie | afmelden

Taalpost
28

APR
2022

Woordpost: prudent
Ook in de als rijk bekendstaande gemeente Wassenaar is prudent met geld omgaan van belang.
Wat prudent voor woord is, is te lezen op de website van Onze Taal.

Woorden
>> Ruilfeestdag. (INT)

>> Snipperfractie. (Taalbank)

>> Plandelen. (Team Taaladvies)

Taalnieuws
>> Jongerenmanifest voor het schoolvak Nederlands. (Jong Neerlandistiek)

>> Advocaten en rechters zijn wel klaar met klare taal. (Mr.)

>> S10 deelt mee dat ze in de aanloop naar het Eurovisiesongfestival in het Engels communiceert.
Zingen zal ze wél in het Nederlands. (Mannenzaken)

>> Britse gebarentaal wordt een officieel erkende taal in Groot-Brittannië. (GOV.UK)

Deaflympics
>> Zondag begint de 24e editie van de ‘Deaflympics’ of ‘Deaflympische Spelen’, de olympische
spelen voor doven en slechthorenden. (Deaflympics, NOC*NSF en Deafsport)

>> Judoka Albert Westerhof communiceert met zijn trainer in zelf ontwikkelde signalen die niet per
se stroken met officiële gebarentaal. (RTV Noord)

>> John Retel Helmrich, voetbalcoach van het ‘Nederlands Doven Elftal’, is slechthorend geboren:
“(…) het woord beperking betekent niet dat we ons beperkt voelen.” (De Telegraaf)

 

En verder
>> Bonaire: moeten koks die afstuderen ook het Nederlands beheersen? (Bonaire)

>> Nieuwe en gratis schrijfopdracht: de write-along op bestelling. (Prompt schrijven)
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https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/plandelen
https://neerlandistiek.nl/2022/04/jongerenmanifest-voor-het-schoolvak-nederlands/
https://www.mr-online.nl/klare-taal-kan-rechtsbescherming-door-hoge-raad-stuk-problematisch-maken/
https://mannenzaken.nl/nieuws/video-s10-stapt-vlak-voor-songfestival-over-op-engels/
https://www.gov.uk/government/news/british-sign-language-bill-set-to-clear-final-stage-before-becoming-law
https://www.deaflympics.com/games
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/04/boost-voor-dovensporten-eindelijk-onderdeel-van-reguliere-sportbonden
https://deafsport.be/article/46
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/917608/judoka-albert-westerhof-uit-noordwijk-vertrekt-naar-brazilie-voor-laatste-kunstje-op-deaflympics
https://www.telegraaf.nl/sport/2094802404/spelers-doventeam-oranje-in-zevende-hemel-met-deelname-aan-deaflympics
https://bonaire.nu/2022/04/27/raadslid-coffie-vindt-dat-taal-geen-belemmering-mag-zijn-voor-afstuderen-leerling-koks/
https://www.prompt-schrijven.nl/write-along-op-bestelling/
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Advertentie

Moederdag-tip:
abonnement Onze
Taal cadeau geven

Op 8 mei is het Moederdag. Verras uw
moeder met een abonnement op Onze
Taal. U kunt kiezen voor een half jaar of
een jaar.

Het cadeau-abonnement loopt vanaf het
juninummer van Onze Taal. Om op
Moederdag direct iets tastbaars te
overhandigen, kunt u de Onze Taal-
cadeaubon downloaden op onze website.

Het blad wordt automatisch naar de
ontvanger gestuurd. Binnen vijf
werkdagen na uw bestelling krijgt de
ontvanger een mail met uitleg.

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 Facebook
voor taalweetjes, -tips, -

nieuws en -kronkels

>> Met welk idee krijgt de Friese taal de beste toekomst? Stemmen maar! (RTV NOF)

 

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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https://www.rtvnof.nl/stemmen-op-beste-plan-voor-de-friese-taal/565267/
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