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• Dingsigheidje. Neerlandistiek
• Energieweer. Taalbank
• Museumklever. INT
• Slaapscheiding. Team Taaladvies

Online lezen | Afmelden

3 nov 2022
aflevering 2421

Woordenschat

flatteren
In sportverslaggeving lees je regelmatig over geflatteerde uitslagen, overwinningen en
nederlagen. Hoort geflatteerd bij een werkwoord flatteren, en zo ja, wat betekent dat
dan eigenlijk?

Lees meer over geflatteerd op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden

Taalnieuws
• Een collectie Oudfriese teksten krijgt de status ‘UNESCO Memory of the World’.

Omrop Fryslân
•

https://neerlandistiek.nl/2022/10/dingsigheidje/
https://www.taalbank.nl/2022/11/02/energieweer/
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/museumklever/
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/woorden-van-de-week/slaapscheiding
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/flatteren
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/woorden/woordenschat/flatteren
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1174480/oudfriese-handschriften-tresoar-krijgen-unesco-memory-of-the-world-status


03-11-2022 16:06Onze Taal

Pagina 2 van 4https://onzetaal.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31592532.html

Afb. Shutterstock

• De ‘popiejopie’-taal die
energiebedrijven aanslaan bij
communicatie over de prijzen. MSN

• Acteurs die een dialect of streektaal
spreken met een vreemd accent.
EditieNL

• Ouders die in aanwezigheid van
kinderen hun mobiele telefoon
gebruiken en zo hun taalontwikkeling
mogelijk schaden. HP De Tijd

Word nu lid van Onze Taal en lees vanaf
januari elke maand het tijdschrift Onze
Taal. 

Als je nu een lidmaatschap afsluit, krijg

Een Franse scholiere klaagt bij de Académie française vanwege de spelling van
chauffer. “Verander het woordenboek, want dat is jullie werk!” ActuaLitté

• Google wil ruim duizend talen ondersteunen door gebruik te maken van kunstmatige
intelligentie. ZDNet

Erge dingen

En verder
• Een jonge taalwetenschapster helpt scholieren met hun taalkundige profielwerkstuk.

Kennislink
• Doe mee aan onderzoek voor studenten en docenten in het hoger onderwijs: welke

talen gebruik jij? Neerlandistiek

Onze Taal-lidmaatschap met 10% korting + 
themanummer over Nederlandstalige muziek!

https://www.hpdetijd.nl/2022-10-30/mama-doe-die-telefoon-weg/
https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/popiejopie-taal-bij-communicatie-over-korting-op-energierekening-van-190-energiedirect-heeft-het-voor-je-gefikst/ar-AA13DXMQ
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5343761/film-grutte-pier-acteur-fries-dialect-zoetermeer
https://www.hpdetijd.nl/2022-10-30/mama-doe-die-telefoon-weg/
https://actualitte.com/article/108522/insolite/orthographe-ca-va-chofer-des-enfants-ecrivent-a-l-academie-francaise
https://www.zdnet.com/article/google-makes-massive-commitment-to-support-more-languages-using-ai/
https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/zo-deel-ik-mijn-passie-voor-taalkunde-in-jouw-profielwerkstuk/
https://neerlandistiek.nl/2022/10/welke-talen-gebruik-jij-2/
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je niet alleen 10% korting, maar ontvang
je ook als extraatje het dubbeldikke
themanummer over Nederlandstalige
muziek (t.w.v. € 6,95), dat deze maand
verschijnt.

Prijs binnen het Nederlandse
taalgebied: € 43,- (i.p.v. € 47,50). 
Studenten betalen slechts € 21,50.

Meer informatie

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!

https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaal.nl/taalloket
https://onzetaalwebwinkel.nl/
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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

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

