
• Hashtagkaping. Taalbank
• Kanonnenvoer. Ewoud Sanders
• Voltijdsbonus. INT
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Woordenschat

fabulant 
Theo van Doesburg, een van de bekendste vertegenwoordigers van de kunststroming
De Stijl, wordt in NRC fabulant genoemd. Is dat positief of negatief? Op de website van
Onze Taal lees je meer over dit woord. 

Lees meer

Woorden

Onze Taal in de media
• Directeur Vibeke Roeper over de Week van het Nederlands. EO
• Eindredacteur Kees van der Zwan over het tijdschrift. ANV
• Websitemaker ZIGT over de website. ZIGT
• Vivien Waszink (auteur van het recentste bij Onze Taal verschenen boek) over

inclusiviteit en diversiteit in taal. Video – INT

https://www.taalbank.nl/2022/10/03/hashtagkaping/
https://ivdnt.org/actueel/columns/woordhoek/kanonnenvoer/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/voltijdsbonus/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/fabulant
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/fabulant
https://www.eo.nl/artikel/vibeke-roeper-zolang-ik-me-kan-herinneren-verwonder-ik-me-over-taal
https://www.anv.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/2022-3/de-drijvende-kracht-achter-het-tijdschrift-onze-taal/
https://zigt.nl/cases/online-platform-tijdschrift-onze-taal
https://www.youtube.com/watch?v=AP0SScf_Yu8


Hoe klonk het Gotisch?
Het Gotisch is de oudste op schrift bekende Germaanse taal, een ‘oudtante’ van het
Nederlands. Hoe klonk die taal? Taalkundige Yoïn van Spijk schrijft erover op zijn
website, en laat er in een filmpje ook wat van horen. 

Naar de website

Taalnieuws
• Er komt een Hoes veur ‘t Limburgs. 1Limburg
• Reisbureau en busbedrijf De Zigeuner overweegt zijn naam te veranderen. De

Standaard
• Een nieuw interactief programma over het Fries voor kinderen: ‘Tsjil Tsjekt’. Omrop

Fryslân

https://taalaandewandel.com/2022/10/02/germaans-uit-de-vierde-eeuw-gotisch/
https://taalaandewandel.com/2022/10/02/germaans-uit-de-vierde-eeuw-gotisch/
https://www.1limburg.nl/entertainment/1856837/hoes-veur-t-limburgs-in-oprichting
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221003_97624287?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1172197/tsjil-tjekt-is-nieuw-interactief-programma-over-de-friese-taal-voor-kinderen-uit-de-bovenbouw


Bij Onze Taal zijn de afgelopen jaren
verschillende boeken verschenen over
spelling, grammatica, leestekens én
veelgestelde taalvragen. Toegankelijke
naslagwerken met duidelijke uitleg en
veel voorbeelden uit de praktijk. 

Vanmiddag om 15.00 uur:

het Taalvragenvuur
Vanmiddag barst het Taalvragenvuur los: twee taaladviseurs van Team Taaladvies en
Onze Taal beantwoorden live allerlei taalvragen. Er zijn van tevoren al een hoop vragen
ingezonden. Tijdens het evenement is het ook nog mogelijk om taalvragen te stellen via
de chat. 
 
Het gesprek wordt uitgezonden via YouTube.

Naar het online-evenement

En verder
• ‘Dat we maar één woord hebben voor ziekte, is een probleem.’ De Correspondent
• Hoe communiceren we met buitenaardse wezens? NEMO Kennislink

Aanbieding

Taalboekenpakket

https://www.youtube.com/watch?v=4bKqqOxAtOw
https://www.youtube.com/watch?v=4bKqqOxAtOw
https://decorrespondent.nl/13808/we-hebben-maar-een-woord-voor-ziekte-en-dat-is-een-probleem/38422394093952-f18267a8?pk_campaign=daily
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-communiceren-we-met-buitenaards-leven/


 
Als u nu de boeken Grammatica,
Leestekens en Spellingwijzer Onze Taal
bestelt, krijgt u de uitgave Taal-top-100
én het boekje Tekstvorm geregeld
cadeau!
 
Bovendien is het hele pakket nu
afgeprijsd van € 72,99 naar slechts 
€ 51,99.

Lees meer en bestel

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
 

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!

Meer informatie

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/pakketaanbieding
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/pakketaanbieding
https://onzetaal.nl/
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/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden


Reacties & suggesties
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden

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

