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Van Olivier Van de RedakCie

Lieve lezer,

Met de tentamens van blok 3 achter de rug gaan 
we vol goede moed het laatste blok in. Hopelijk 
staat er nog steeds een glimlach op jullie gezicht, 
maar mocht dat niet zo zijn, dan zal deze Noam
je zeker opbeuren. Het thema is namelijk: 
humor! 

Zelf houd ik heel erg van sarcasme en ironie, zeg 
ik dingen graag achterstevoren (net zoals Soort 
Kill overigens, spreker bij het Talencongres 
2019), maak ik mijn vrienden belachelijk als ze 
iets onhandigs doen of zeggen, ben ik gek op 
memes (wie niet?!), plaag ik mensen met hun 
lengte en bewerk ik graag onderkinnen en 
neuzen in Snapchat.

Tot slot mijn mopje van het jaar: Ali b ging naar 
de tandarts zegt de tandarts zeg eens a zegt Ali b 
zegt de tandarts nee a.

Veel leesplezier!

Liefs Olivier
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Lieve TW!STers,

Deze Noam staat helemaal in het teken van 
grappen en grollen, het thema is namelijk ‘’In het 
ootje genoamen’’ (en dan bedoelen we niet de 
Vindicaanse betekenis). Omdat jullie natuurlijk 
‘’taal’’ studeren, zit deze Noam dan ook vol met 
taalfoutjes en woordgrappen. 

Daarnaast hebben we ons verdiept in de talige 
kant van humor, en kunnen jullie genieten van 
artikelen over ironie, dunglish, humorstijl en de 
pragmatiek van humor. Ook is er een interessant 
interview met Jack Hoeksema, een ode aan de 
RomCom, de Taalwetenschapbingo en nog veel 
meer te vinden in deze prachtige editie van de 
Noam.

Veel leesplezier!

Liefs, 

de RedakCie
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Taalfoutjes in het wild

Je hebt mensen die ontzettend grappig zijn. Dat is leuk, maar nog leuker is het 
wanneer iemand zonder opzet grappig is, of iets zegt dat op een heel andere manier 
geïnterpreteerd kan worden dan dat diegene bedoeld heeft. Schrijffouten zijn bekende 
voorbeelden hiervan. De RedakCie heeft de laatste tijd goed rondgespeurd en heeft de 
leukste taalfouten op deze pagina geplaatst! 
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AstroNoam

Ram: 21 maart – 20 april
Die tentamens rammen er wel even in, maar 
als je je goed voorbereid hebt zal je niet voor 
verrassingen komen te staan. Probeer je 
daarnaast te focussen op de toekomst en blijf 
niet te lang in het verleden hangen.
Tip: volg een cursus paaldansen

Stier: 21 april – 20 mei
De afgelopen tijd heb jij je weleens stierlijk 
verveeld. Procrastination ligt echter op de 
loer. Geniet van je vrije tijd, maar ga ook met 
fris gemoed het komende blok in.
Tip: maak een bullet journal

Tweelingen: 21 mei- 20 juni
De afgelopen tijd zit je met dubbele gevoelens. 
Zet je gedachten eens op een rijtje om erachter 
te komen wat je werkelijk wil. Uiteindelijk zal 
alleen dat een langdurige oplossing brengen.
Tip: zet je fiets de komende tijd goed op slot

Kreeft: 22 juni – 22 juli
Pas op dat je niet zo kribbig doet tegen je 
omgeving. Als je veel stress ervaart, heb je de 
neiging om dit op andere mensen te 
projecteren. Probeer je verplichtingen en je 
sociale leven van elkaar gescheiden te houden.
Tip: koop een stressbal

Leeuw: 23 juli – 23 augustus
Je voelt je soms de koning van de urban jungle, 
maar op andere dagen ben je juist heel 
onzeker. Laat je niet uit het veld slaan en wees 
je ongeremde zelf.
Tip: draag dat ene gewaagde kledingstuk dat je 
nooit aandurft

Maagd: 24 augustus – 23 september
Je lijkt de onschuld zelve, maar dat is niet 
altijd het geval. Probeer je bewust te zijn van je 
tekortkomingen, maar vergeet ook zeker niet 
hoeveel je al hebt bereikt.
Tip: drink eens een glaasje minder
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Weegschaal: 24 september – 23 oktober
De laatste tijd ben je wat uit balans. Probeer, nu 
het laatste blok van dit collegejaar voor de deur 
staat, wat meer structuur te krijgen in je dag.
Tip: doe nou eens wat met dat 
sportschoolabonnement

Schorpioen: 24 oktober – 22 november
Pas op voor toxic people in je leven. Ze kunnen een 
negatieve invloed op je mentale gesteldheid 
hebben. Vooral de komende tijd is het handig om 
de positieve dingen in het leven op te zoeken.
Tip: kijk een Disneyfilm

Boogschutter: 23 november – 21 december
Volg je intuïties. Zelfs al lijkt het soms wat ver 
gezocht, niet geschoten is altijd mis! Wie weet leidt 
die ene plotselinge inval wel tot een schot in de 
roos.
Tip: richt je pijlen op je ware passie

Steenbok: 22 december – 20 januari
Je koppigheid kan je soms in de weg staan. 
Luister goed naar het advies van de mensen 
om je heen, maar blijf wel trouw aan jezelf.
Tip: neem een goudvis

Waterman: 21 januari – 19 februari
Je kunt nieuwe energie opdoen door wat oude 
verwaterde vriendschappen weer op te pakken. 
Ook kan dit leiden tot een onverwachte 
ontmoeting die je in de toekomst misschien 
wel wat meer brengt.
Tip: stay hydrated

Vissen: 20 februari – 20 maart
Je mag wel eens wat meer naar complimenten 
vissen, want je kan soms erg bescheiden zijn. 
Maar houd het maar bij één humble brag, 
anders zul je arrogant uit de hoek komen.
Tip: koop een chocoladereep voor de RedakCie
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Quotes
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Het is dus de vraag of ergens kinks in de 
kabel zitten.

-Mark de Vries

Brengt dit jou… geluk?

-Charlotte de Boer  over logica

De redenering is wel geldig… Maar op een 
beetje een geheime manier.

-Maier van Semantiek II

Wie heeft dit bedacht? Want het doet me 
denken aan Twister.

-Joeri over de Twister-tasjes

Geen idee… Maar dat betekent niet dat ik het 
niet weet!

-Mark de Vries

Ja, want knippen noemen we ook niet 
scharen.

-Dörte de Kok

Fileparkeren, dat is toch gewoon parkeren in 
de file?

-Stella Landsheer

Ik hoorde alleen de woorden ‘’verliefdheid’’ 
en ‘’gezogen’’, dus ik dacht dat het over 
piemels ging.

-Annemarie Akker

Ik voel de levenslust gewoon uit mijn anus 
stromen.

-Karlijn de Jong

Het was zo rustig op straat, zelfs alle 
zwervers waren naar huis!

-Stella Landsheer

Het is nog een knijpkat… Maar er brandt een 
lichtje!

-Suzanne de Vries

Ohnee! Dat was geen courgette!

-Anieka die een stuk limoen uit 
haar mond trekt

Stella, je stembanden jeuken aan m’n tiet.

-Geeske Hilhorst



Nawoord
Wij van de RedakCie hopen dat je weer van deze editie van de Noam hebt genoten. Nu is het tijd 

om aan het laatste blok te beginnen! We wensen jullie een heleboel productiviteit, uitstelgedrag, 

kennis, katers, plezier en natuurlijk humor toe.

Heb jij ook een quote, meme, mop of zelfgeschreven stukje dat je graag met ons wil delen of in de 

volgende Noam wil zien? Of heb je gewoon zin om ons een lief berichtje te sturen? Dat kan! We 

zijn te bereiken via redakcie@twistgroningen.nl, en je kunt natuurlijk altijd een van ons 

aanspreken.

Veel liefs, de RedakCie
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