
Tony Feitsma

• Het twee jaar geleden opgerichte
Meldpunt Fryske Taal voorziet in een
behoefte. Fryslân

• Er zijn geluidsopnamen opgedoken
van het Fries van 100 jaar geleden.
NOS

• Op 14 september verschijnt er een
biografie over ‘voorvechtster van het
Fries’ Tony Feitsma. Afûk
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Woordenschat

prefectuur
In een Japanse prefectuur ligt de autoproductie straks stil vanwege een wervelstorm.
Wat een prefectuur is, is te lezen op de website van Onze Taal. 

Lees meer

Taalnieuws
• In het tv-programma De tafel van vier viel meerdere keren het n-woord. Maar

niemand nam er aanstoot aan. De Standaard
• Vlaamse taalleerkrachten willen erkenning en meer ruimte om de lat hoger te

leggen. Neerlandistiek
• De nieuwe stadsdichter van Deventer wil de liefde voor de taal terug. AD
• Emmanuel Macron zet met heel veel middelen in op de positie van het Frans in de

wereld. The Conversation

Fries

https://afuk.frl/agenda/presintaasje-biografy-tony-feitsma/
https://www.fryslan.frl/meldpunt-fryske-taal-voorziet-in-behoefte
https://nos.nl/artikel/2443527-unieke-geluidsopnames-gedigitaliseerd-zo-spraken-friezen-een-eeuw-geleden
https://afuk.frl/agenda/presintaasje-biografy-tony-feitsma/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/prefectuur
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/prefectuur
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220905_97193765
https://neerlandistiek.nl/2022/09/vlaamse-taalleerkracht-wil-erkenning-en-meer-ruimte-om-de-lat-hoger-te-leggen/
https://www.ad.nl/deventer/kersverse-deventer-stadsdichter-wil-liefde-voor-taal-terug-het-is-tegenwoordig-zo-zwart-wit~a92762f0/
https://theconversation.com/macron-is-pushing-the-french-language-in-ways-not-seen-before-189585


• ‘Misbruikte woorden kunnen munitie
zijn die levens verwoest.’ Cambio
Colombia

• Tien woorden uit Mexicaanse
inheemse talen die lastig in het
Spaans te vertalen zijn. BBC Mundo

• Een nieuw officieel Spaans leerboek
noemt het Spaans een ‘opgedrongen’
en ‘overheersende’ taal. El Debate

Spaans

Een gesponsord lidmaatschap voor
scholieren en studenten
Vorig jaar was het een groot succes; daarom organiseren we dit jaar weer een
sponsoractie voor bovenbouwleerlingen en eerstejaars studenten.
 
De actie houdt in dat leden van Onze Taal een lidmaatschap betalen voor een student,
zodat die een jaar lang gratis kan genieten van ons tijdschrift. Zo hopen we meer
jongeren enthousiast te maken voor taal en een talenstudie.
 
Scholieren en studenten kunnen zich hier aanmelden.

Meer informatie

En verder
• Wat er gebeurt als honden Wordle spelen. NY Times

https://www.eldebate.com/sociedad/20220906/mala-prensa-impostor-castellano-libro-lengua-literatura-lomloe_58183.html
https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/desarmar-la-lengua
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62669289
https://www.eldebate.com/sociedad/20220906/mala-prensa-impostor-castellano-libro-lengua-literatura-lomloe_58183.html
https://onzetaal.nl/student
https://onzetaal.nl/student
https://onzetaal.nl/student
https://www.nytimes.com/2022/03/30/crosswords/wordle-dogs-cats.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article


In de 30e editie van de Taalkalender van
Onze Taal heeft elke dag van de week
weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords (het grootste, beste,
bijzonderste uit alle uithoeken van de
taalwereld), taaladvies, noord & zuid
(taalverschillen en -overeenkomsten
tussen Nederland en Vlaanderen),
taalpuzzels, jaarwoorden (welke
woorden kwamen de afgelopen dertig
jaar in onze taal terecht?) en natuurlijk
taalkronkels!
 
Reguliere prijs: € 16,99
Ledenprijs: € 13,49

Bestellen

• Vijf gevoelens waar we in het Nederlands geen woord voor hebben. Quest
• Dit zijn échte formuleerfouten. Arnoud Kuijpers (video)
• Meld je aan voor de Streektaalconferentie op vrijdag 23 september in Brussel.

Stichting Nederlandse Dialecten
• Wat betekent zo rijk als Croesus en waar komt deze uitdrukking vandaan? Onze

Taal

De Taalkalender 2023 is binnen!

Taalvraag?
Zoek in ruim 2000 taaladviezen

Zoeken

Onze Taal-webwinkel
Tijdschriften, boeken & meer

Nu winkelen

https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/taalkalender-2023-ledenprijs
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/taalkalender-2023
https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a40957720/5-gevoelens-in-het-nederlands-geen-woord-voor/
https://www.youtube.com/watch?v=WXZjukXN-Go
https://nederlandsedialecten.org/2022/08/24/programma-streektaalconferentie/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/zo-rijk-als-croesus
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/


Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
 
Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
 
Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden

