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Woordenschat

meanderen
“Wateroverlast kun je tegengaan door de dijken te verhogen, maar je kunt ook rivieren
laten meanderen”, aldus een adviseur uit het bedrijfsleven die zich inzet voor
biodiversiteit. Het woord meanderen bespreken we op onze website.

Lees meer

Verse woorden
•
•
•

Brokkelbrein. Team Taaladvies
Gehaktindex. Taalbank
Verikeaïsering. INT

Taalnieuws
•
•
•
•

Turkish Airlines wil overstappen op de naam Türkiye Hava Yolları. Up in the Sky
RyanAir stopt met een omstreden taaltest voor reizigers uit Zuid-Afrika. VRT
De WHO zoekt een nieuw woord voor apenpokken, omdat die term discriminerend
zou zijn. PZC
De Wet Taal en Toegankelijkheid, die onder andere het taalbeleid op universiteiten
moet regelen, is ingetrokken. Folia

Nu te lezen op onze website

Een interview met Rodaan Al Galidi
In het Nederlands draagt hij nog steeds een luier, in het Arabisch een soepele
zwembroek, zegt Rodaan Al Galidi over zichzelf. In zijn zevende roman smelten de
twee talen samen tot de mooiste troost die hij zichzelf kon bieden nadat hij zijn
dierbaarste vriend had verloren.
Katrien Steyaert interviewde Al Galidi voor het juninummer van Onze Taal. Het artikel is
nu gratis op onze website te lezen.
Foto: Mark Kohn

Lees het artikel

En verder
•
•
•

Een Franse filosoof maakt een ‘woordenboek van de huidige tijd’. Radio France
(audio)
Neemt straattaal het Brits-Engels over? GB News
Beledigende woorden in liedjes worden niet meer geaccepteerd. Welke artiesten
hebben zoal hun songteksten aangepast? Nu.nl

Wenskaarten met uitdrukkingen
Deze kaartenset van Onze Taal biedt
voor iedere gelegenheid een geschikte
kaart.
De set bestaat uit vijf wenskaarten met
verschillende uitdrukkingen. Op de
voorkant staan originele illustraties van
Josje van Koppen. Op de achterkant
staat uitleg over de betekenis en
oorsprong van de uitdrukking.
De kaartenset kost € 7,50 voor nietleden en € 6,- voor leden.
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