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In deze nieuwsbrief staat een stukje van 
Ina Bakker over de spellingslessen die zij 
verzorgt. Verder treft u een overzicht aan 
van in de folder aangeboden activiteiten in 
februari en maart waar nog plaatsen zijn. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvan-
gen? Stuur dan een e-mail naar nieuws-
briefcursusproject@gmail.com. 
Ook wensen en opmerkingen kunt u mai-
len naar dit adres. 

 

Beter spellen, tips en trucs door Ina Bakker 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik werd tweede bij het door de 
Lions georganiseerde Groot 
Abcouder Dictee in oktober en 
kan dus wel een beetje spellen. 

De Nederlandse spellingsregels veranderen voortdurend. 
Echt waar? Nee, niet waar. In 1954 zijn vereenvoudigin-
gen doorgevoerd zoals het afschaffen van de ch in mensch 
en visch. De volgende grote spellingsherziening kwam pas 
in 1995, met de afspraak dat de Taalunie elke tien jaar be-
kijkt of er aanpassingen nodig zijn. 
 
De grootste verandering in 1995 was de beruchte tussen-n 
die van pannekoek pannenkoek maakte. Dus heb je leren 
spellen in de jaren 60 van de vorige eeuw, dan heb je die 
nieuwe regel mogelijk niet helemaal onder de knie. Op 
woensdag 1 maart hoor je hoe het zit. 
 
Het in het Nederlandse vervoegen van Engelse werkwoor-
den is helemaal niet veranderd. Maar omdat we tegen-
woordig meer Engels gebruiken, lopen we er vaker tegen-
aan. Chillen, appen en vapen deden we vroeger immers 
niet. Kom woensdag 8 maart langs voor een update… 
 
En dan is er nog het probleem van spaties en/of streepjes 
in o.a. samenstellingen. De regels daarvoor zijn in 2005 
aangepast; alle kans dat je dat even gemist hebt. Ook hier 
speelt het Engels ons parten: in die taal schrijf je samen-
stellingen los, in het Nederlands doen we dat niet. Dat mis-
verstand leidt soms tot komische teksten. Op woensdag 15 
maart leer ik je de kneepjes van het vak. 
 
Bij alle taallessen zijn nog enkele plaatsen vrij., dus graag 
tot ziens! 
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Activiteiten februari-maart 2023 

U kunt voor deze activiteiten inschrijven via de website: www.cursusproject-abcoude.nl  
 

Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

 

Gaudí’s bouwwerken  

 

 

 

lezing door Henk Butink 

Woensdag 8 februari 

19:30 uur – 22:00 uur 

Abcoude 

De Sprong, Geinplein 3 

Cursuskosten € 10 

Ans Poons 

06 2946 8240 

 

spelling: de tussen-n 

 

 

 

workshop door Ina Bakker 

Woensdag 1 maart 

20:00 uur – 22:00 uur 

Abcoude 

Angstelborgh, Dorpszicht 22 

Cursuskosten € 10 

Ina Bakker 

06 1514 1507 

 

de filosofie van Plato 

 

 

 

lezing door Hans Beuk 

Dinsdag 7 maart 

19:30 uur – 21:30 uur 

Abcoude 

De Sprong, Geinplein 3 

Cursuskosten € 10 

Josje Boeijink 

0294 28 32 85 

 

grammatica: Engelse 

werkwoorden vervoegen in het 

Nederlands 

 

 

 

workshop door Ina Bakker 

Woensdag 8 maart 

20:00 uur – 22:00 uur 

Abcoude 

Angstelborgh, Dorpszicht 22 

Cursuskosten € 10 

Ina Bakker 

06 1514 1507 
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Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

 

spelling: spaties, streepjes en 

accenten 

 

 

 

workshop door Ina Bakker 

Woensdag 15 maart 

20:00 uur – 22:00 uur 

Abcoude 

Angstelborgh, Dorpszicht 22 

Cursuskosten € 10 

Ina Bakker 

06 1514 1507 

 

gevelstenen in de Jordaan 

 

 

 

lezing door Hans Olthof 

Maandag 20 maart 

20:00 uur – 21:30 uur 

Abcoude 

Angstelborgh, Dorpszicht 22 

Cursuskosten € 12,50 

Ingeborg van Hees 

06 4274 0116 

 

stinzenplanten 

 

 

 

wandeling  

met Jetske van den Bijtel 

Dinsdag 21 maart 

13:00 uur – 15:00 uur 

Abcoude 

Hugo de Vriespark, Hoogstraat 

Cursuskosten € 10 

Ina Bakker 

06 1514 1507 

 

geiten langs het Gein: 

de Bokkenprins 

 

 

 

lezing door Robert-Jan Prins 

Woensdag 29 maart 

20:00 uur – 22:00 uur 

Abcoude 

Angstelborgh, Dorpszicht 22 

Cursuskosten € 10 

Ina Bakker 

06 1514 1507 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 

nieuwsbriefcursusproject@gmail.com. Ook wensen en opmerkingen kunt u mailen naar dit adres. 
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