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Woordenschat

fêteren 
Marcel van Roosmalen verbaast zich erover hoe iedereen elkaar op tv fêteert, terwijl je
ook zo weer uit de gratie kunt raken. Over fêteren is meer te lezen in de Schatkamer op
de (vernieuwde!) website van Onze Taal. 

Lees meer

Woorden van de week

Taalnieuws
• De Tweede Kamer stemt in met een Papiamentstalige horecaopleiding op Bonaire.

Bonaire.nu
• Frankrijk wil Engelse game-termen vervangen door Franse. HLN
• Het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw wordt vertaald in het Gronings. RTV Noord
• Door een wet zitten sommige Taiwanezen nu ineens vast aan de naam ‘Zalm’. De

Standaard

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/dierzaamheid/
https://www.taalbank.nl/2022/05/31/heksenpoezen/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/needlespiking
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://www.onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/feteren
https://bonaire.nu/2022/06/01/gedeputeerde-den-heyer-blij-met-groen-licht-voor-papiamentstalige-koksopleiding/
https://www.hln.be/games/geen-streamer-maar-wel-een-joueur-animateur-en-direct-frankrijk-verbant-engelse-gametermen-en-introduceert-franse-equivalenten~a70e7eb6/?referrer=https://www.google.com/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/927261/marten-van-dijken-vertaalt-oorlogswinter-van-jan-terlouw-in-het-gronings-dat-is-de-taal-van-mijn-hart
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220530_93885170


David Gormezano, FRANCE 24

• De Russische minister Lavrov: ‘Wat
zou Frankrijk doen als België het
Frans verbood?’ De Standaard

• Moedertaalsprekers van het Russisch
leren nu Oekraïens om de taal van de
vijand niet te hoeven spreken.
France24

• Gevluchte moeder: ‘Samen met
andere Oekraïners is gezellig, maar
je leert zo geen Nederlands.’ 1Almere

Canonenquête
Welke boeken doen er écht toe? De Canonenquête 2022 inventariseert wat
Nederlandstalige lezers als de belangrijkste boeken beschouwen. Een groot aantal
organisaties op het gebied van de Nederlandse letteren wil zo de discussie openen
over de rollen en functies die een canon anno 2022 kan hebben én natuurlijk de
lastigste vraag beantwoorden: welke werken behoren er volgens nu echt tot die
Nederlandstalige canon? 
De enquête is in te vullen tot 19 juni 2022. De uitslag wordt begin oktober
bekendgemaakt in de Week van het Nederlands. Meer informatie is te vinden op
de website van het Canonfestival.

Naar de enquête

Oekraïne

https://www.france24.com/en/europe/20220530-russian-speakers-in-ukraine-reject-the-language-of-the-enemy-by-learning-ukrainian
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220530_95751176
https://www.france24.com/en/europe/20220530-russian-speakers-in-ukraine-reject-the-language-of-the-enemy-by-learning-ukrainian
https://www.1almere.nl/2022/05/31/samen-met-andere-oekrainers-is-gezellig-maar-je-leert-geen-nederlands/
https://canonfestival.org/enquete
https://canonfestival.org/enquete
https://weekvanhetnederlands.org/
https://canonfestival.org/
https://canonfestival.org/enquete


Heeft ‘poedelnaakt’ iets met een hond
te maken? Waarom noemen we een
praatziek persoon nu juist een
‘kletsmajoor’? Waar zit je op als je ‘op je
hurken’ zit? Zit er vis in ‘palingworst’?
En is een ‘nijlpaard’ echt een paard uit
de Nijl?
 
Vroeg of laat komt er een moment dat
je je zoiets opeens afvraagt. Voor zulke
momenten is er dit boekje.
 
Prijs: € 12,99

 

Naar de webwinkel

En verder
• Over pizzly’s, scheiten, lijgers, teeuwen en zezels. VRT NWS
• ‘Skip dat overbodige Engels, please’. AD
•  Een Leidse taalonderzoeker spreekt Galicisch met haar poezen. Universiteit Leiden

Waar komt suikerspin vandaan?

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waar-komt-suikerspin-vandaan
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/01/hybride-dieren/
https://www.ad.nl/commentaar/skip-dat-overbodige-engels-please~a7d477c3/
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/05/maria-del-carmen-parafito-couto-tegen-mijn-katten-moet-ik-galicisch-spreken
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
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Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nl
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/dyE60Bj-9VOeWugWk3n33fbTkRUudDh09RGIOB-ESSE_kBz6oq6IPnxfxQug-clw/dvBhvqSizuCWtrc
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1839911
http://www.facebook.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden

