
• Liever een tweedehands trouwjurk
dan een dure nieuwe? Op naar de
‘trouwbieb’. INT

• Sommige mensen zijn bezorgd over
de ‘bezorgdecadentie’. Taalbank

• Er is iets vreemds aan de hand met
ons woord voor ijzerbederf: ‘roest’.
Neerlandistiek
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Woordenschat

slenk
De Grote Riftvallei in Kenia loopt onder water. De vallei is een slenk die het land
doorklieft. Wat een slenk is, is te lezen op de website van Onze Taal. 

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• Er komt grof taalgebruik voor in 64 procent van recent verschenen kinderboeken.

IJmuider Courant
• Het schoolvak Duits zit in een benarde positie en daarom willen docenten het

anders aanpakken, onder meer met minder grammatica en meer leesplezier.
Duitsland Instituut

• Decathlon verandert zijn naam een maand lang in ‘Nolhtaced’ om omgekeerd
winkelen te promoten. Fashion United

• In de (al dan niet online) paringsdans kan de stem een enorme afknapper zijn. HLN

https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/trouwbieb/
https://www.taalbank.nl/2022/10/10/bezorgdecadentie/
https://neerlandistiek.nl/2022/10/etymologica-het-raadsel-van-roest/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/slenk
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/slenk
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20221011_51665060
https://duitslandinstituut.nl/artikel/51636/docenten-duits-willen-het-vak-vernieuwen
https://fashionunited.be/nieuws/retail/omgekeerd-winkelen-decathlon-belgie-verandert-naam-in-nolhtaced/2022101136607
https://www.hln.be/nina/je-stem-bepaalt-je-succes-in-de-liefde-dit-vinden-vrouwen-en-mannen-bij-voice-dating-het-aantrekkelijkst~a7f272db/


‘Buitenlandse’ plaatsnamen in
Nederland en België
Soms doet een bepaalde plek in Nederland of België denken aan het buitenland. Met
wat goede wil lijken zandverstuivingen op woestijnen, en veenontginningen op prairies
en toendra’s. Voor het septembernummer van Onze Taal bracht Vibeke Roeper deze
‘buitenlandse’ plaatsnamen in kaart. Leuke inspiratie voor een tripje tijdens de
herfstvakantie!

De hele kaart, met illustraties van Josje van Koppen, is nu gratis te bekijken op onze
website.

Bekijk de kaart

https://onzetaal.nl/tijdschrift/september-2022/artikel/van-bombay-tot-gibraltar-buitenlandse-plaatsnamen-in-nederland
https://onzetaal.nl/tijdschrift/september-2022
https://onzetaal.nl/tijdschrift/september-2022/artikel/van-bombay-tot-gibraltar-buitenlandse-plaatsnamen-in-nederland
https://onzetaal.nl/uploads/editor/OnzeTaal_sept2022_buitenlandse_plaatsnamen.pdf


Heb jij al op Onze Taal gestemd?
Onze Taal is genomineerd voor de Website van het Jaar-verkiezing. Stem je op ons?
Dan kunnen we samen nog meer mensen bereiken en enthousiast maken over taal!
Stemmen kan tot 21 oktober.

Stemmen

En verder
• Je rijdt met de auto ergens naartoe, maar raakt de weg kwijt. Dan zet je de radio uit,

een natuurlijke reactie van de hersenen op de omstandigheden. Welingelichte
Kringen

• Hoogleraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma kijkt naar de toekomst van het
Fries. NPO Radio 1

• ‘Tom bo li de say de moi ya’, waar kennen we dat ook weer van? O ja, van het liedje
‘All night long’. Zanger Lionel Richie kampte met tijdsgebrek en verwerkte er
zelfverzonnen taalvondsten in. ‘Jambo, jumbo’! NPO Radio 2

https://websitevhjaar.nl/vote/onze-taal/index.html
https://websitevhjaar.nl/vote/onze-taal/index.html
https://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/3673829/waarom-we-de-radio-uitzetten-als-we-de-weg-kwijt-zijn.html
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/42c57886-5fcf-4fd8-bdd7-4377e5561ab6/2022-10-12-heeft-het-vak-fries-nog-een-toekomst
https://www.nporadio2.nl/nieuws/top2000/c6c30fdb-2544-4c4b-939c-51f93726e913/lionel-richie-bracht-met-all-night-long-de-cariben-naar-de-rest-van-de-wereld


Zoek je een origineel cadeau voor een
taalliefhebber? Geef een abonnement
op Onze Taal! Je kunt kiezen voor een
half jaar (€ 28,50) of een jaar (€ 47,50).

Als je vóór 1 november een cadeau-
abonnement afsluit, krijgt de ontvanger
een set vrolijke Onze Taal-wenskaarten
met uitdrukkingen (t.w.v. € 7,50) cadeau.

Lees meer en bestel

Cadeau-abonnement met kaartenset

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/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/diversen/onze-taal-kaartenset-met-uitdrukkingen
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/abonnement-cadeau-geven
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/lid-worden


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
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Gegevens wijzigen
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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

