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Taaltip

noord + oost + Nederland 
Het Groot Dictee vond zaterdag plaats in een gebied dat ook in de dicteetekst
voorkwam: Noordoost-Nederland, met twee hoofdletters en een streepje. 
Meer over de spelling van windrichtingen – los of als deel van een aardrijkskundige
naam – is te vinden op de website van Onze Taal. 

Lees de uitleg

Regionale talen
• Limburg wil meer geld van de Rijksoverheid voor de bescherming van het Limburgs.

EenVandaag
• Iemand heeft dit weekeinde de Friese vlag halfstok gehangen bij de Rijksuniversiteit

Groningen om te protesteren tegen het feit dat er geen hoogleraar Fries meer is.
Dagblad van het Noorden

• De Overijsselacademie presenteert een lespakket Nedersaksisch voor het mbo.
Salland1

De land- en tuinbouw van de oude
Germanen
De Germaanse talen zijn onder meer het Nederlands, Duits, Fries, Engels en de
Scandinavische talen. Ze hebben een gemeenschappelijke voorouder: het zogeheten
Protogermaans. Door te bekijken welke woorden over vee en gewassen deze talen
gemeen hebben – zwijn en gerst bijvoorbeeld – kun je voorzichtige conclusies trekken
over wat de oude Germanen al wisten over land- en tuinbouw. De Brit Simon Roper legt
het uit in een filmpje.

Naar de video

https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/taalloket/zuidoost-nederland
https://onzetaal.nl/taalloket/zuidoost-nederland
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-limburg-meer-geld-wil-om-dialect-te-behouden-friesland-krijgt-miljarden-wij-maar-paar-duizend-euro/
https://dvhn.nl/groningen/Friese-vlag-hangt-halfstok-bij-Rijksuniversiteit-Groningen-28076054.html
https://www.salland1.nl/lespakket-nedersaksische-taal-en-cultuur-voor-mbo-studenten/
https://www.youtube.com/watch?v=tYN_pkmja-w
https://www.youtube.com/watch?v=tYN_pkmja-w
https://www.youtube.com/watch?v=tYN_pkmja-w


De winnaar Patrick van Aarle
Foto: Rob Michilsen

• Eindhovenaar Patrick van Aarle wint
het Groot Dictee der Nederlandse
Taal. Omroep Brabant

• Schrijfster Karin Sitalsing en VVD-
Kamerlid Judith Tielen deelden de
winst bij de prominenten. Nu.nl

• Luister het Groot Dictee terug bij De
Taalstaat. Eerste uur: voorlezen;
tweede uur: nakijken

• Of lees de volledige tekst van het
Groot Dictee, met uitleg over de
lastige woorden. Onze Taal 

• De jongste deelnemer was
(Taalpostlezer!) Theo Zheng. De
Limburger

Voor een stukje in Onze Taal is de
redactie op zoek naar wijsheden over
het leven die in jóúw familie of
vriendenkring voorkomen. Hoe flauwer,
gekker of origineler, hoe beter.

Wijsheden insturen

Hollands Glorie geeft elke 2 maanden
charmante adressen voor een
inspirerende dagtocht of een weekend
weg in eigen land. Met prachtige
reportages en een uitgebreide
kunstagenda ben je altijd op de hoogte
van zowel actuele als tijdloze
bestemmingen.

Dit proefabonnement loopt automatisch
af. 

Bestel hier

Groot Dictee 2022

Luisteren
• Nieuwe Engelstalige podcast over taal: Radio Lingo. NRC
• Omdat Nederlanders (en Vlamingen) steeds meer Engels lezen, is er minder

behoefte aan vertalingen van literair werk. NRC
• Het Smurfenlied van Vader Abraham was “het slechtste interview uit de

geschiedenis van de mensheid”. De Standaard (gesproken column)

Gezocht!

ALLE wijsheden over het leven

Advertentie Hollands Glorie

3 x Hollands Glorie voor maar € 15

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4186338/eindhovenaar-maakte-maar-1-foutje-in-groot-dictee-en-is-daarmee-de-beste
https://www.nu.nl/entertainment/6238624/twee-winnaars-bij-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal-op-npo-radio-1.html
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/f9d7afc7-1c97-4c1e-aedc-a0ef4dff9d4d/2022-11-26-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal-voorlezen
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/4a02a3ab-4886-41ed-8775-884959ab55fd/2022-11-26-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal-nakijken
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/groot-dictee-2022-de-tekst
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221125_93952134
https://m12.mailplus.nl/wpfZmKVrVwFb-3634-31200444-test-1
https://hollandsgloriemagazine.nl/onzetaal/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/25/hoe-taal-onze-werkelijkheid-bepaalt-a4149492
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/25/het-einde-van-de-engelse-vertalingen-a4149444
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221124_93736296


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

Als je vóór 20 december een
lidmaatschap afsluit, krijg je niet alleen
10% korting, maar ontvang je ook als
extraatje het dubbeldikke themanummer
over Nederlandstalige muziek (t.w.v.
€ 6,95).

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

Meer informatie

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

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

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

