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Woordenschat

scabreus
In Oekraïne worden Russische boeken verboden – en niet alleen scabreuze boeken.
Over het woord scabreus is meer te lezen in de schatkamer van Onze Taal. 

Lees meer

Verse woorden

https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/moriokever
https://www.taalbank.nl/2022/06/28/rolkoffertirannie/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/waakstudent/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/scabreus
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/scabreus
https://www.youtube.com/watch?v=GZRtJQ77B4Y


Aanstaande zaterdag begint het
radioprogramma De Taalstaat (11.00 tot
13.00 uur op NPO Radio 1) weer met het
Spelspel. Twee Taalstaat-luisteraars
nemen het tegen elkaar op: wie kan de
meeste woorden perfect (hardop)
spellen?
 
Wil je alvast in de stemming komen? De
makers van het Spelspel maakten deze
pittige quiz!

Speel de quiz

Trots op het dialect
Onder andere in Noord-Brabant zijn jongeren tegenwoordig trots op hun dialect. Kristel
Doreleijers doet daar onderzoek naar. Zij is onlangs lid geworden van Faces of
Sciences, een groep jonge onderzoekers die via internet vertelt over het eigen
onderzoek. Kristel stelt zich voor via dit filmpje.

Naar het filmpje

Taalnieuws
• Vooral onvoldoende talenkennis vormt een barrière op de Belgische arbeidsmarkt.

Metro
• De eerste slachtoffers van de verengelsing zijn gevallen: scholieren die ervoor

kiezen niet verder te studeren omdat de meeste opleidingen Engelstalig zijn.
Leeuwarder Courant

• Nederlandse ouders mogen binnenkort niet alleen baby’s maar ook jongere
kinderen een dubbele achternaam geven. NOS

• Kinderen op een kinderdagverblijf in Nederlands-Limburg kunnen voortaan Limburgs
praten. NOS

Spelspelspel

https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-2-juli-2022/quiz-478104
https://www.nporadio1.nl/programmas/de-taalstaat
https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-2-juli-2022/quiz-478104
https://www.onlinequizcreator.com/nl/spelspelquiz-2-juli-2022/quiz-478104
https://www.youtube.com/watch?v=GZRtJQ77B4Y
https://www.youtube.com/watch?v=GZRtJQ77B4Y
https://nl.metrotime.be/algemeen/vooral-onvoldoende-talenkennis-vormt-barriere-op-de-belgische-arbeidsmarkt
https://lc.nl/opinie/Transitie-naar-Engels-de-eerste-%25E2%2580%2598slachtoffers%25E2%2580%2599-27784032.html
https://nos.nl/artikel/2434581-ouders-mogen-straks-naast-baby-ook-jonge-kinderen-dubbele-achternaam-geven
https://nos.nl/artikel/2434465-kinderen-in-limburgse-opvang-kunnen-voortaan-plat-kalle


September, alfabet, groenteburger ...
zulke gewone woorden dat je je niet
snel afvraagt waar ze vandaan komen.
Als je dat wél doet, blijkt dat er vaak
een heel bijzonder verhaal over te
vertellen is. Bijvoorbeeld over de
zeemeermin die eigenlijk ooit een
zeemeerman was. 
 
Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van
Onze Taal, met bijzondere verhalen
over vijftig doodgewone woorden. Leuk
en leerzaam (ook voor volwassenen!). 
 
Ledenprijs: € 15,00
Reguliere prijs: € 17,50

Lees meer en bestel

En verder
• De bedenker van het Nederlandse woord smurf krijgt een gedenksteen. VRT
• Woorden als bal, man en patat zijn relatief eenvoudig. NRC
• Een Amerikaanse universiteit wordt eigenaar van het woord the. Trouw
• Nicoline van der Sijs over een grootschalige studie naar de taal van studenten. Vox

Waarom een zeemeermin
geen zeemeerman heet

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/waarom-een-zeemeermin-geen-zeemeerman-heet
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/29/bedenker-van-woord-smurf-krijgt-gedenkplaat-aan-huis-in-herne/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/28/woorden-als-bal-man-en-patat-die-zijn-duidelijk-en-makkelijk-a4134878
https://www.trouw.nl/buitenland/universiteit-krijgt-exclusief-recht-op-het-gebruik-van-het-woord-de~b829e866/?referrer=https://www.google.com/
https://www.voxweb.nl/nieuws/grootschalige-studie-naar-taalgebruik-van-studenten
https://onzetaal.nl/taalloket


Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Erik Dams, Marc
van Oostendorp en Onze Taal.
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2514 JA Den Haag
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Nu winkelen

Word lid van Onze Taal
Sluit je aan bij de grootste vereniging van taalliefhebbers!

Meer informatie

https://onzetaal.nl/
mailto:redactie@taalpost.nnl
https://onzetaal.nl/tijdschrift/adverteren
https://m12.mailplus.nl/wpNMismVIhxW-3421-31200444-test-1
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/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

