
JE WOONT OP EEN EILAND
TENZIJ...

Wat is iuist: ik woon op Curaeao oÍ lk wooÍ ln Curaeao?

Curaqao is een eiland en voor eiLanden geldt dat je erop

woont. Simpel, zou je zeggen. Toch licht Onze Taa het toe:

1. Bes aèt e-.n land 5 echts een Cee van het e anC. dan

!4/ordt rn,.e9ta het voorzelse r qebrLrkt: a lla l. n dc

Dom nlcaanle Replrb ek eÍl rl -.r and

2. Bestaal een e andstaat Lrl rreerdere e an.len crl heeft

het n et dez-. fale naam a s aan vàf dc àÍzonder jke e lèn

Cen dan qebrLr k le n': r' lapan. rn Auslrarle en ln N -oLr!(

Zaeand.

3. i! dÈ rlèèrn van .le eiandstaar- meervold dan qellrLr k e

'op' op de Filp jn-.n.

4. s e-.n land qenoemd naar her (hocfd)eiand dat lret ba

5lèa- alan zjn n en op'mcqe lk n en op CLrLra an if cn

op l5lan.l n Clrba b,.iekent n de 5taat CLrba cn op Cuba

\,! zegqen op h,.t e and CLtba

5" 5 een eland Oeen 5laat of and. dan i op dc rn;!{: rnolle

i lkhe d op Arne and en op Tersahe ifq

ls het polshoogte nemen oÍ poolshoogte nemen?

De en g-.lu 5te schrilfu/ jze s poo lhoolte nemen Vo !erl!
Onze T;è s de letterljke beteken s name ik met bchu p va|
de Poo 5ter berekeaen f/aar her sah p z ch op rca bev ndt

lnniid.lel5 heeft de Lr talaLrkkrnq de Í gLrLrr lke lletaken s vèn

'ln ichtingen inw nnen.

lk twiiÍel altild of Ik'nletwaaÍ'aan elkaar moet schrii.

vèn oÍ als twee woorden. OÍ mag ik dat zelf bepalen?

Je schrljft het als twee woorden als je de letterlljke betekenis

bedoelt. Dat kllnkt ingewikkeld, rnaar dat s het niet. Kjk maar

eens naaT deze voorbeelden:

la. Wat jij daar zegt. is volgens mij n el waar. (nret waar = n et

de waarheid)

is trainer en coach

in zakelijke communicatie (schriftelijk en

mondeling). Voor l\4anagement Support

geeÍt zij schrijftrainingen als Creatief zakelijk

schÍijven, Kei in taal en Notuleren in Excel.

Daarnaast publiceert zij over schrijven en spelling. Hebie

een (taal)vraag, mail dan naar: inÍo@judithwinterkamp.nl.

Elke maand selecteert Judith vragen die zij in deze rubriek

beantwoordt.
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Poolshoogte
fIeIIIeII:'IIlet
behulp van
de Poolster
berekenen
waar het schip
zichopzee
bevindt'

lb Die verqader nq ver cp ekker v ol
jes, n elwaèr? (n elwaar = vindle ook

n el?)

2a Hoe ànlt 5 die kèbe ? (hoe lanq =

v:n we ke enqt,.?)

2b Hoennq heb je aan d e versaqen

g-.!a/erkt? (hoe anlt - qedLt ende \,!e

ke ljd?)

I

;ui,i,oirr SPELLING EN TAAL
TEKSTIUD TH W NTERXAMP WWWCOMMUNICATIEFINFO

r,}\§L§§§§
Los of vast, wat denkiii? Op pagina

29 vlnd ie dè anawoorden.

1. Dlè kerel is *lteslrehi!iv{! 1à!les

È!ehalve vriendeliik.
2.lk heb t€ n'riÍrsteItsi$ rlxiireir§

IOO euro op miin rekening staan.

3. ïe$eiÍtde J ten slfl.le van deze

biieenkomst bedankèn we u voor
uwaanwezlgheid.

4. Hèt was niet aardig wat ik deed,

maariii hebtje evéBgoed I èsèn

goed niet prettig gedragen.

5. Dat is een reden tèmeèrIte fiiesr
om niet optegeven.
6. Hoeveel tèsoed I te gsed hebll,
bii die bank?

7.ïemeinde I ten ëirid!à u te kunnen

helpèn, heb ik meer gegevens

nodig.

8- Hï heeÍt àlleshe§taive /eXles

lrehaive de groente opgegeten.

9. Ach, hii heeft temÍlrisste i leB

n.li!'!§{è schuld bekend.

lO.lk heb è9ensöeci Jevelr sr:rs$

gekeken hoe dle kast gemonteerd

is.

ll. We hebben te§rÉ§stte / teÈl s!&tt§

allemaal weleens een dipie.

12.lk ben erg blÍ metie cadeàu,

tÈffeer / te meeromdat ik weet dat

ie krap bii kas zit.
13.Jii benttegoed I tè goed voor
deze wereld.


