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Taaltip

aug / aug.
Je kunt augustus als aug en als aug. afkorten. De eerste drie letters van de naam dus,
al dan niet met een punt erachter.
Er zijn twee maanden met (ook) een vierletterige afkorting. Welke dat zijn? Dat staat in
een overzicht van zowel de maanden als de weekdagen op de website van Onze Taal.

Lees de uitleg

Taalnieuws
•

•

•

Mégane, Smart, Twingo, Vectra, Cayenne, Panamera: de Duitser Manfred Gotta
bedenkt namen voor wagens. Hoe doet hij dat toch? “Voor mij heeft een auto een
ziel. Ik laat me er zelfs in opsluiten.” Nu.nl
De langstzittende minister-president van Nederland is een taaltovenaar en een
woordbokser. Robbert Wigt schrijft een boek over de taal van Mark Rutte. De
Taalstaat
Talenschool Berlitz Benelux legt de boeken neer. De Standaard

Duits, Pools en Engels

•

•

•

Het Duitse nationale voetbalteam
noemt zich niet langer ‘die
Mannschaft’. AD
Het Pools wordt een officiële taal in
Áurea, een Braziliaanse plaats die in
1906 gesticht werd door Poolse
immigranten. NFP
Praten mensen overal in Engeland
binnenkort met een Londens accent?
Universitair onderzoek wijst uit dat
het lang niet zo’n vaart loopt. The
Guardian

Muziek
•
•
•

Op haar nieuwe album Renaissance kijkt zangeres Beyoncé niet op een woordje
meer of minder. Van één liedje gaat ze de tekst aanpassen. NOS
De Belgische groep Hooverphonic heeft de veiligheidsinstructies van
luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines op muziek gezet. Luchtvaartnieuws
Iberische oorwurm: John Paul Chacon zingt ‘Vive’, de Spaanse versie van ‘Leef’ van
André Hazes jr. Libelle

De zesde aflevering van het Spelspel
Al vijf mensen hebben zich geplaatst voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal van
26 november 2022. Dat deden ze door het Groot Dictee-Spelspel te winnen. Wie wordt
de zesde deelnemer in november? Luister zaterdag naar De Taalstaat (op NPO Radio
1), van 11.00 tot 13.00 uur.
Heb je zin om je eigen spellingvaardigheden te testen? Doe dan onze nieuwe (pittige!)
quiz.

Speel de quiz

En verder
•
•
•
•

Pastoor Stiekema is in het Engels beter dan Louis van Gaal. RTV Drenthe
Snel wapperen, traag wapperen, niet wapperen: Spaanse waaiers hebben hun
eigen taal. Spanje Vandaag
Het Huus van de Taol zoekt bijzondere Drentse woorden en uitdrukkingen. Dagblad
van het Noorden
Is het een goed idee om je baby Courgette, Veranda of Margarine te
noemen? Linda.

Advertentie

Houd jij van schrijven en van winnen?

Dan is het vak proposal writer iets voor
jou. Yacht zoekt een collega die onze
dienstverlening overtuigend op papier
zet. Jouw doel: aanbestedingen winnen.
Meer weten? Bel/mail ons en onze twee
schrijvers vertellen je graag meer over
‘ons prachtige vak’ en uitstekende
arbeidsvoorwaarden!

Geïnteresseerd? Bekijk de
vacature!

Onze Taal-lidmaatschap + boek
Wie nu een doorlopend lidmaatschap
(€ 47,50*) afsluit, ontvangt niet alleen
het leukste tijdschrift over taal, maar
ook het boek Dat mag je óók (al niet
meer) zeggen, waarin taalkundige
Vivien Waszink inventariseert wat er
allemaal gebeurt op het gebied van
schurende taal, genderinclusief
woordgebruik en het weergeven van
diversiteit.
* Prijs voor studenten: € 23,75. Prijs
buiten het Nederlandse taalgebied:
€ 67,–.

Lees meer en bestel

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

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