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Lieve lezer,

Hou wordt t nou den? Alles goud 
mienjong?

De tentamens zijn gelukkig inmiddels 
achter de rug. Hopelijk had iedereen 
een kop as n almenak en hebben jullie 
goede cijfers gehaald. En als dat niet zo 
is: kop d'r veur holl'n. Nait soezen. As 't 
nait gait zoas 't mot, mot 't mor zoas 't 
gait. Volgende blok weer nieuwe 
kansen.

Wat is het Gronings toch een 
geweldige taal en laat dat nou net het 
onderwerp zijn van deze Noam. De 
nieuwe RedakCie heeft haar uiterste 
best gedaan voor deze eerste editie van 
het tijdschrift van TW!ST dit jaar en 
dat is te zien!

Dus pak een kop kovvie mit kouke en ga 
er lekker voor zitten.

Veel leesplezier!

Liefs Olivier

Van Olivier en de RedakCie 

Moi eem!

Inspanning vraagt om ontspanning en
daarom hebben wij een gloednieuwe
Noam in elkaar gezet voor jullie om
lekker bij te komen van de tentamens!

We zijn op bezoek geweest bij Martijn
Wieling, bijzonder hoogleraar in de
Nedersaksische en Groningse Taal en
Cultuur. Benieuwd waar zijn interesse
voor het Nedersaksisch vandaan komt?
Of wat er volgens hem gedaan moet
worden om de Groningse streektaal te
behouden? Kijk dan gauw op blz. 8!

Dit was echter niet ons enige bezoek!
ZaZa, de studievereniging van
Nederlandse Taal en Cultuur heeft ons
met open armen ontvangen in hun
kantoor om te praten over hun relatie
met TW!ST. Ben jij net zo fan van
eierballen als hun commissaris extern?
Scroll dan gauw door naar de enige
echte eierballentest om te kijken waar
je de volgende keer écht je snack moet
halen.

De rubrieken zoals je die van ons
gewend bent, staan uiteraard ook in
deze prachtige Groningse Noam. Lees
‘m dus gauw en geniet: er gaat immers
niks boven de Noam!

Liefs, de RedakCie
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De grote

Eierballen-

test
We zijn een aantal bekende (en beruchte) snackbars van Groningen

afgegaan om te testen welke eierbal nou echt het lekkerst is.

Dé snack van Groningen is natuurlijk raspatat. Oh nee, het is de eierbal. Een 
gefrituurd ei in ragout. Hoe kan dat nou misgaan? Nou het kan, niet elke eierbal 
in de stad smaakt namelijk hetzelfde, en ze zijn zeker niet allemaal even goed. Wij 
hebben drie eierballen voor jullie getest, en hierbij de uitslag, zodat je zeker weten 
goed zit.

Van snackbar Big Snack Hoek op de Grote Markt hebben we zowel de normale 
eierbal als de feierbal geproefd. Zoals de naam al doet klinken is de feierbal een 
pittigere variant van de reguliere eierbal. Daarnaast hebben we ook de eierbal van 
Plat getest, deze zit in de A-straat. Plat noemt het menu ‘haute friture’, zegt voor 
kwaliteit te gaan, evenals lokale producten.

Hier zijn onze bevindingen.

Eierbal Big Snack Hoek:
Deze eierbal ziet er goed uit. De eerste hap is niet heel knapperig, en het 
paneermeel om de bal is aan de dunne kant. Hij smaakt prima, hoewel de ragout 
ook niet heel erg bijzonder is. 

Bite 6,8/10

Smaak 7,3/10

Ei 7,3/10

Ragout 6,8/10

Uiterlijk 7,5/10

Prijs €2,20
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De feierbal, de pittige variant van Big Snack Hoek:
Deze eierbal ziet er bijna hetzelfde uit als de vorige, het enige verschil is een 
kleine kleurafwijking. De bite is minder goed, hij voelt wat slap aan. Al met al 
lijkt hij heel erg op de vorige. 

We vervolgen onze test naar Plat:

Deze eierbal ziet er goed uit, en dat belooft wat. De eerste hap heeft veel bite, 
waar we allemaal heel tevreden over zijn. De ragout is beter dan de vorige, en het 
ei is goed gekookt. De smaken komen goed samen en we zijn het erover eens; dit 
is echt een lekkere eierbal.

Uit onze beoordelingen is heel duidelijk te zien dat voor ons de eierbal van Plat 
veruit de beste eierbal was. We vonden het erg jammer dat de feierbal nauwelijks 
pittiger was dan de normale eierbal van Big Snack Hoek. Ook vonden we de 
beide eierballen van Big Snack Hoek een beetje slap, er mocht meer bite in 
zitten.

Weinig kritiek dus op de eierbal van Plat, behalve dat de ragout iets gekruider 
had gemogen wat ons betreft. De €0,30 die je meer betaalt voor deze eierbal is 
het volgens ons meer dan waard.

Nu weet je dus waar je het beste je eierbal kan halen, maar dan niet ‘s ochtends
tegen zessen wanneer je net de kroeg uit komt gerold. Dan is de Plat namelijk 
niet open, en het zou ook zonde zijn om niet te genieten van zo’n lekkere 
eierbal.

Eierballentest

Bite 5/10

Smaak 6/10

Ei 6,8/10

Ragout 6,3/10

Uiterlijk 7,3/10

Prijs €2,20

Bite 9,3/10

Smaak 8/10

Ei 8,7/10

Ragout 7

Uiterlijk 9,3

Prijs €2,50
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“Woaromdatten!?” 

Nou, omdat het kan! Groningse muziek komt in vele varianten. Natuurlijk
het Gronings volkslied (ook wel Grönnens Laid), maar ook hedendaagse
muziek zoals dat van Wat Aans!. De vijfentwintigplussers onder ons zullen
wellicht ook nog namen als Ede Staal en Wia Buze kennen.

Groningse Muziek

Gronings volkslied (Geert Teis)
Van Laauwerzee tot Dollart tou,

van Drìnthe tot aan t Wad,
Doar gruit, doar bluit ain wonderlaand

rondom ain wondre stad.
Ain Pronkjewail in golden raand

is Grönnen, Stad en Ommelaand;
Ain Pronkjewail in golden raand

is Stad en Ommelaand!

Doar broest de zee, doar hoelt de wind,
doar soest t aan diek en Wad,

Mor rusteg waarkt en wuilt t volk,
het volk van Loug en Stad.

Ain Pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
Ain Pronkjewail in golden raand

is Stad en Ommelaand!

Doar woont de dege degelkhaaid,
de wille, vast as stoal,

Doar vuilt t haart, wat tonge sprekt,
in richt- en slichte toal.

Ain Pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
Ain Pronkjewail in golden raand

is Stad en Ommelaand!

Het inofficiële volkslied van Groningen 
kun je misschien wel raden:
Gras van het Noorderplantsoen van
Ralf Poelman. Behoeft waarschijnlijk 
geen tekst en uitleg, maar als je 
eventueel je geheugen op wilt frissen:

De tickets op tafel, de koffers gepakt
De taxi staat klaar in de straat
Jij staat al buiten en roept:
"Kom schiet op, straks zijn we net
Iets te laat, iets te laat."

En slenterend sleur ik de spullen de deur door
Gedwee loop ik achter jou aan
Jij hebt er zin in, ik zal het nooit zeggen
Maar heb eigenlijk geen zin om te gaan

REFREIN:
Want als ik weg ben dan mis ik de straten
Vanaf de Toren tot aan Westerhaven
Ik mis de grachten, de mensen
Stadjers, studenten
Het allermooiste accent
Geen Frankrijk, laat staan Kameroen
Doe mij maar het gras,
Het gras van het Noorderplantsoen

Het begon allemaal maanden geleden
Reisgidsen vol met hotels aan de zee
Jij vol verwachting, het kon me niet schelen
Gewoon uit beleefdheid keek ik met je mee
Met je mee

En ik weet jij mocht kiezen
Ja beloofd is beloofd
Maar volgende keer dan telt mijn stem voor twee
Dan hoef ik geen plaatjes van zonnige oorden
We blijven dan thuis
Nee we gaan nergens heen

REFREIN 2x 6



Wat Aans! bestaat uit het hiphop/rapduo Rik Baptist en Teun
Heuvel, ook wel bekend als respectievelijk FiezeRik en Beunhaas. Wellicht
ken je hun derde en nieuwste single van het album Grunnegs Hoop;
Woaromdatten?!

Dit nummer is gebaseerd op de fameuze uitspraak van een inwoner van Pekela, die
verbaasd reageert op de vraag van Rutger Castricum “Het is vreselijk hier om te
wonen in de Pekela’s heb ik gehoord?”. De inwoner kun je in deze video bekijken
vanaf 1:09. De tekst van Woaromdatten?! is al fantastisch, de videoclip is zo mogelijk
nog leuker. Rik en Teun komen zelf niet voor in de clip, maar hebben twee heren
gevraagd om te playbacken. De video kun je hier bekijken.

RTV Noord schreef dat hun nummer Trilploat in 2016 de grootste hit was in
Groningen van dat jaar. Niet gek ook met de huidige onvrede over de gaspomperij in
Groningen en omstreken.

Andere pareltjes van dit duo zijn bijvoorbeeld Ik Ben Een G, luister vooral even om
erachter te komen waar de G voor staat. Het liefdeslied Roelfina is minstens zo mooi,
leuk detail is de voicemail (en later ook het telefoontje) van Roelfina, deze doen een
beetje denken aan de omroepmevrouw uit het nummer Bie de Lidl van Voorheen de
Bende.

Over Voorheen de Bende gesproken, zij hebben ook een paar catchy liedjes
geschreven. Bie de Lidl dus, waarin ze vertellen wat er allemaal bij de Lidl kan worden
gekocht voor een habbekrats (“nait duur”) en ook Doen in Oskerd (Dronken in
Usquert). Deze laatste heeft een zeer relaxt deuntje en de tekst is voor veel studenten
waarschijnlijk ook heel herkenbaar (maar dan in de stad en niet in Usquert).

De nummers van Wat Aans! kun je luisteren op Spotify en YouTube, tevens hebben
ze een zeer moderne website: www.wataans.nl

Groningse Muziek

Foto: Wat Aans!
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In gesprek met 
Martijn wieling

Bijzonder hoogleraar 
Nedersaksische en Groningse 

Taal en Cultuur

“Ik onderzoek liever een levende 
dan een dode taal”

Wat is voor u de beste plek in Groningen?

Mijn eigen huis in Harkstede. En ik hou ook heel erg van de Stad. Ik kom uit Drenthe, maar 
heb hier gestudeerd. Na mijn promotie heb ik een tijd in het Duitse Tübingen gewerkt. Ik vind 
het fijn om nu weer terug te zijn in Groningen.

U bent bijzonder hoogleraar Nedersaksische en Groningse Taal en Cultuur. Wat houdt dat 
precies in?

Bijzonder hoogleraar is een functie die wordt gefinancierd door een instantie buiten de 
universiteit. In mijn geval is dat de provincie Groningen. In eerste instantie duurt mijn 
aanstelling 4 jaar. Het is een parttime-functie: één dag per week houd ik me bezig met 
onderzoek naar het Nedersaksisch. 

Op welke manier doet u zoal onderzoek naar het Nedersaksisch?

Vanuit mijn eigen achtergrond ben ik geïnteresseerd in het kwantificeren van 
uitspraakverschillen. Ik maak daarvoor zowel gebruik van digitale technieken, als van 
experimentele techniekeb. Ik gebruik bijvoorbeeld een zogenaamde articulograaf om 
tongbewegingen te meten. We hebben hiermee laten zien dat er verschillen in tongpositie 
bestaan tussen een Gronings dialect en een niet-Gronings dialect (meer info). De 
promovendus die ik begeleid, Martijn Bartelds, is daarnaast bezig een automatische digitale 
methode te ontwikkelen om audio-opnames van verschillende dialecten akoestisch te 
vergelijken. 

Wat betreft het Gronings lopen er enkele projecten waarbij ik betrokken ben. Zo wordt er hard 
gewerkt aan de app ‘Van Old noar Jong’ (zie link naar Ukrant), waarmee Groningse 
basisschoolkinderen de taalvariëteit van hun woonplaats kunnen leren. Google heeft ons voor 
dit project een beurs gegeven. De geluidsfragmenten in de app zijn ingesproken door sprekers 
van het plaatselijke dialect. Deze uitspraakdata wordt vervolgens opgenomen in Woordwaark,
een online databank voor het Gronings die beschikbaar is op woordwaark. Daarnaast doen we 
ook nog altijd onderzoek naar de cognitieve voordelen van meertaligheid. Want het is nog een 
open vraag hoe groot die voordelen zijn als de talen dicht bij elkaar liggen, zoals het Gronings 
en het Nederlands.
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Waarin verschilt het Gronings dan wel van het Standaardnederlands?

De Groningse dialecten behoren tot het Nedersaksisch taalgebied. En hoewel er binnen dat 
gebied veel variatie bestaat, is het Nedersaksisch een taal op zich. Dat betekent dat er op alle 
taalniveaus verschillen zijn met het Nederlands, net zoals tussen bijvoorbeeld het Nederlands 
en het Duits. Het Nedersaksisch verschilt van het Nederlands met betrekking tot klanken en 
vocabulaire, maar ook zijn er syntactische en morfologische verschillen. Zo worden 
verkleinwoorden in het Nederlands gemaakt met -je, en in het Nedersaksisch met 
bijvoorbeeld -ie of -ke.

Kunt u een voorbeeld geven van interne variatie binnen het Nedersaksisch?

Ieder Nedersaksisch dialect heeft zijn eigen klanken. Zo hoor je in het Hogeland vaak /i/, 
waar je op andere plaatsen /ɪ/ hoort. Neem bijvoorbeeld ‘kiender’ en ‘wiend’ tegenover ‘kinder’ 
en ‘wind’. Ook bestaan er verschillen in spelling, bijvoorbeeld tussen het Gronings en het 
Drents. Een Groninger schrijft ‘toal’, een Drent ‘taol’. Natuurlijk verschilt de woordenschat 
ook van streek tot streek.

Wat zijn verschillen tussen het Gronings in de stad en in de provincie?

Het grootste verschil is dat het Stadsgronings steeds moeilijker te vinden is. Het is er nog wel, 
maar je hoort het nauwelijks. Dat komt door de grote invloed van buitenaf. Mensen die van 
elders naar Groningen komen, nemen het Nederlands mee.

Verschillen zijn er natuurlijk wel. Zo vind ik het Hogelands wat melodieuzer dan het 
Stadsgronings. Maar wat mij betreft is het een niet beter dan het ander.

Waar komt bij u de interesse voor het Nedersaksisch vandaan?

Zelf ben ik niet opgegroeid met een streektaal. Ik ben geboren in de buurt van Emmen, maar 
mijn ouders spraken alleen Drents tegen elkaar. Ik ben opgevoed in het Nederlands. Voor 
mijn functie als onderzoeker is het spreken van de streektaal niet essentieel. Ik kan Gronings 
verstaan en lezen, en dat is voldoende om mijn werk goed te kunnen doen. Wel volg ik 
momenteel een cursus Gronings om het beter te leren spreken.

Ik vind het Nedersaksisch interessant omdat het echt een taal op zich is, anders dan het 
Nederlands, met een eigen geschiedenis. Het mooie van het Nedersaksisch is ook dat er 
enorm veel variatie bestaat.

Ruim een jaar geleden ondertekende minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een 
convenant waarmee het Nedersaksisch erkend werd als officiële streektaal in Nederland. 
Waar heeft dit tot nu toe toe geleid?

Formeel is er niets veranderd sinds de taal in 1998 werd opgenomen in het Europees Handvest 
voor regionale talen of talen van minderheden. Het Nedersaksisch werd toen erkend conform 
Deel II van het handvest. Daarmee werd het erkend als (regionale) taal. De regering gaf door 
deze erkenning aan zich in te zetten voor het behoud van de minderheidstaal. Er werden 
echter geen concrete maatregelen vereist, zoals dat wel het geval is bij talen die erkend zijn 
conform Deel III van het handvest. Een voorbeeld van zo’n taal is het Fries. Zo hebben

Martijn wieling

9



sprekers in Groningen bijvoorbeeld niet het recht om in het Nedersaksisch met de lokale 
overheid te communiceren, terwijl dit voor het Fries wel vastgelegd is.

Met het convenant van afgelopen jaar is er echter wel meer positieve aandacht gekomen voor 
de taal. Dat maakt dat organisaties uit verschillende provincies sneller geneigd zijn om samen 
te werken en er meer interesse is voor de streektaal Het is ook makkelijker geworden om 
projecten op te starten die mensen stimuleren om de streektaal te gebruiken.

Wat kan er gedaan worden om de Groningse streektaal te behouden?

Het belangrijkste voor het voortbestaan van een taal is dat er sprekers zijn. We moeten 
daarom denk ik stimuleren dat niet-sprekers van het Gronings als new speaker de taal leren en 
gaan gebruiken. Op dit moment zijn het vaak de oudere generaties die de streektaal nog 
regelmatig spreken. Uit eerder onderzoek is echter gebleken dat nog maar een paar procent 
van de ouders het Nedersaksisch doorgeeft aan hun kinderen. Het zou daarom mooi zijn 
wanneer opa’s en oma’s in de streektaal met hun kleinkinderen konden praten. Zo’n taal 
krijg je er als kind dan immers gratis bij!

Mensen zouden zich meer bewust moeten worden van de voordelen die een tweede taal 
biedt, weer waarde gaan hechten aan hun regionale taal. Een wat ouder onderzoek in 
Emmen laat zien dat het lange tijd niet goed ging met het imago van streektalen: wanneer 
een meisje dialect sprak, werd ze minder intelligent ingeschat dan wanneer ze Nederlands 
sprak.

Gelukkig is er de laatste jaren weer meer positieve aandacht voor regionale talen, 
bijvoorbeeld door artiesten die liedjes schrijven in de streektaal. Zulke initiatieven zijn erg 
belangrijk. Over een jaar of veertig zullen we merken of deze zaken gewerkt hebben. In ieder 
geval is het behouden van het Gronings een uitdaging waar we met z’n allen aan moeten 
werken. Ik onderzoek namelijk liever een levende dan een dode taal.

Profiel: Martijn Wieling 

Wat vindt u van eierballen? Die zijn wel prima. Het is niet mijn favoriet, maar ik lust ze wel. 

Dilemma: iedere ochtend de Martinitoren beklimmen of de rest van uw leven werken bij 
De Hoek? Dan ga ik die Martinitoren wel beklimmen. Een beetje beweging is ook goed. 

Wat is uw favoriete Groningse woord? Eigenlijk heb ik niet één favoriet woord, ik vind de 
hele taal mooi. Maar tot de klassiekers behoren ‘swienhondje’ (‘vaatdoekje’) en ‘kopstubber’ 

(‘ragebol’). Hier in mijn kantoor heb ik zo’n kopstubber staan. Die heb ik ooit van studenten 
gekregen.

Lees ook:

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/09/nedersaksisch-doar-mekeert-t-nich-an-a2417372

https://www.ukrant.nl/dit-is-de-app-die-het-gronings-moet-gaan-redden/

Martijn wieling
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Top 5 beste plekken:
1. ‘t Gat van Groningen

2. De Hoek

3. Het TW!ST-kantoor

4. Het Noorderplantsoen

5. Je eigen bed

Nummer één: ‘t Gat van Groningen

Dé plek voor TW!ST-borrels, toffe hitjes, 
gratis bodyshots en escalatie. Meer hoeven we 
natuurlijk niet uit te leggen, want échte 
TW!ST-leden weten precies wat voor 
geweldige ervaringen ‘t Gat biedt op een 
doordeweekse avond. De kroeg is ook bij vele 
andere verenigingen geliefd, en het 
hoogtepunt is toch echt het jaarlijkse feest van 
Lex waarbij hardgaan een volledig nieuwe 
betekenis krijgt.

Nummer twee: De Hoek

Als je dan een lange avond achter de rug hebt 
en je bent moe van het dansen, dan is de 
Hoek the place to be. Eierballen, frikandellen, 
patat of een broodje kroket, voor iedereen is 
er wel wat wils. Als je geen zin hebt om in de 
rij te staan, dan kun je je favoriete snack ook 
uit de muur halen. Pas wel op, soms wordt 
deze plek overspoeld met Vindicaters in witte 
blousjes en achterover gekamd haar.

Nummer drie: Het TW!ST-kantoor

Een paar kinderfietsjes, een selectie van de 
goedkoopste rode wijnen uit de supermarkt, 
brakke bestuursleden of een verdwaalde 
grasmaaier… Op het TW!ST-hok kun je van 

alles tegenkomen. Maar naast gekke consti-
cadeaus en illegale drank is dit een belangrijke 
plek voor onze vereniging. Hier worden 
namelijk ook belangrijke documenten 
bewaard, net zoals spullen voor activiteiten, en 
er wordt volop vergaderd.

Nummer vier: Het Noorderplantsoen

Geen gras is groener, en nergens wordt meer 
drugs gedeald op een drukke zomerse middag. 
We hebben het natuurlijk over het bekendste 
park van de provincie en het onderwerp van 
ons favoriete meezingnummer. Op een warme 
zomeravond komt de geur van wegwerpbbq en 
goedkoop bier je al van verre tegemoet. Maar 
ook in andere seizoenen is dit de perfecte plek 
om lekker te wandelen en je levenskeuzes te 
heroverwegen.

Nummer vijf: Je eigen bed

Uiteindelijk is er niets zo comfortabel en 
relaxed als je eigen bed. Na lange dagen in de 
collegezaal te hebben gezeten of de nacht in 
de stad te hebben doorgebracht, is er niets zo 
fijn als je bed in te duiken. Voor maximaal 
comfort kun je hier nog aan toevoegen: een 
emmer naast het bed zodat je vloer lekker 
schoon blijft, een one-night stand voor de 
gezelligheid (wink wink),  je studieboek onder 
je kussen als laatste wanhoopspoging om die 
begrippen in je hoofd te krijgen, of natuurlijk 
je favoriete knuffel om de eenzaamheid tegen 
te gaan.

De Top 5 beste en 
slechtste 

plekken van 
Groningen
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Top 5 slechtste plekken:
1. Boven in de harmokantine in de zomer

2. De Aletta Jacobshal

3. De bloemetjesmarkt

4. Het Lokaal Zonder Ramen

5. De Folkingestraat als je moet fietsen

Nummer één: Boven in de Harmokantine in 
de zomer

Sauna’s of de Sahara zijn niets vergeleken met 
de overvolle en benauwde harmoniekantine 
wanneer het buiten boven de 20 graden is. 
Zorg dat je hier niet bent zonder een 
waterfles, luchtige kleding of een buslading 
aan deodorant. Overigens kun je hier ook 
extra dure koffie halen, voor als je nog niet 
snel genoeg uitdroogt.

Nummer twee: De Aletta Jacobshal

Oranje is natuurlijk onze favoriete kleur, maar 
deze tentamenhal is wel iets te veel van het 
goede. Het zou een rustgevend effect hebben 
voor iedereen die zenuwachtig is voor z’n 
tentamen, maar in plaats daarvan is de Aletta 
Jacobshal berucht onder alle studenten. Het is 
te vergelijken met het oranje van een 
stoplicht: je weet niet zeker wat je moet doen, 
het is te laat om terug te gaan en wie weet hoe 
lang je hier nog vastzit.

Nummer drie: De Bloemetjesmarkt

Ook wel bekend als de ‘’Invasie uit het 
Oosten’’. De hele binnenstad wordt op Goede 
Vrijdag overspoeld met middelbare Duitse 
dagjesmensen. Studenten die in de UB 
moeten studeren voor hun tentamens komen 
het gebouw niet binnen vanwege alle toeristen 
die graag een kiekje willen maken van het 
Academiegebouw.

Nummer vier: Het Lokaal Zonder Ramen

Deze plek is waarschijnlijk het dichtst bij dat 

we zullen komen bij de ervaringen van een 
varkentje in de bio-industrie. Daglicht komt 
hier niet, maar wel het constante verstikkende 
gevoel van dit ongeliefde lokaal. En de weg 
ernaartoe is misschien nog wel het ergste. De 
architect van het Harmoniegebouw heeft in 
ieder geval zijn best gedaan om ons 
taalwetenschapstudenten genoeg beweging te 
laten krijgen.

Nummer vijf: De Folkingestraat als je moet 
fietsen

Als je denkt dat je chaos kent omdat je de 
onderzoekscolleges van jaar 3 hebt 
meegemaakt, dan is dat nog niks vergeleken 
met de Folkingestraat op een zonnige 
zaterdagmiddag. Verkeersregels bestaan niet 
meer, het is ieder voor zich. Net zoals het 
concept van tijd, want het is ineens een 
kwartier later wanneer je je eindelijk uit de 
drukte weet te krijgen.

De gruwel van iedere fietser: De Folkingestraat

De Top 5

Foto: Zoom.nl
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Dialect, het woord komt uit het oud-Grieks, het eerste deel (dia of διά) betekent uiteen, het 
tweede (lect van lego, λέγω) betekent (ik) spreek. Uiteenspraak dus, afwijking van de norm. 
Dialectsprekers lijken volgens stereotypes luie sprekers van het Nederlands en worden hierop 
soms zelfs beoordeeld. Hoe wrang dit soms ook klinkt het is al snel te herkennen: als mensen 
tegen mij zeggen, nadat ik (Joeri) verteld heb dat ik uit Drenthe kom, dat ze dat niet aan mij 
kunnen horen, ben ik toch wel enigszins blij dat ik niet als ‘zo’n boerenpummel’ gezien 
wordt, terwijl onze favoriete statistiekdocent (niemand minder dan prof. dr. M. Wieling) 
aangetoond heeft dat bewust of onbewust er fysieke verschillen zijn tussen taalsprekers uit 
verschillende regio´s!

In Drenthe, Groningen, maar ook in Twente komen de Nederlandse dialecten van het 
Nedersaksisch voor. Anders dan bijvoorbeeld het Utrechts betreft het hier dus niet een 
dialect van het Nederlands maar van een compleet andere taal! Daarbij komt nog dat de 
reikwijdte van deze taal, volgens onze favoriete online encyclopedie, vanaf de Veluwe tot aan 
de Duitse grens met Denemarken is. Het leren van het Drents had me dus eigenlijk heel veel 
zwoegen op die rijtjes met Duitse voorzetsels en wanneer ze nou welke naamval 
teweegbrachten kunnen schelen!

Diahectiek;
een Nedersaksische 
spraakverwarring

Het Nedersaksisch maakt, binnen de 
West-Germaanse talen deel uit van de 
Ingveoonse taalgroep, dit is de groep van 
talen die rond het Noordzeegebied 
gesproken werd, waar ook het Fries en 
het Engels een aparte groep vormen. Na 
deze waterscheiding, no pun intended, 
wordt het lastig. Er zijn namelijk veel 
verschillende indelingen gemaakt van de 
dialecten.

SEQ Figuur \* ARABIC 2: Nederduitse 
dialecten:

1-4: Mecklenburg-vorpommersch,
5-7: Brandenburgs,

8-16: Nedersaksisch,
17-21: Oostfaals,
22-28: Westfaals,

29-32: Fries-Saksisch,
33-37: Gelders-Overijssels. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedersaksisch Bron: https://kristianmitk.wordpress.com/2013/10/30/die-niederdeutsche-sprache/
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Dat in de afbeelding op de vorige pagina gesproken wordt van het Nederduits heeft een 
geschiedkundige reden. In de middeleeuwen werd de naam Nederduits gebruikt voor de 
volkstaal in dit gebied, daarnaast was het de officiële taal van het handelsgebied rond de 
Hanzesteden. Dat het Gronings, hier, niet tot de Nedersaksische dialecten behoort ligt aan 
de grote Friese invloed, in Groningen werd immers tot ongeveer de 14e eeuw Fries gesproken 
(Fries werd gesproken tot aan Oost-Friesland: regio 29 op de kaart). Deze inmenging van het 
Fries heeft ook geleid tot de kenmerkende Groningse diftongen.

Ondanks dat er dus nogal wat misverstanden bestaan over dialecten en talen is de 
dialectologie een bijzonder levendige en interessante tak van sport. Het Gronings is niet een 
Nederlands dialect, maar is een dialect van het Nedersaksisch dat in Nederland gesproken 
wordt. Dialectsprekers zijn geen boerenpummels, maar (vaak) tweetalig opgevoede mensen 
die een bijzondere taal spreken en zich, in het geval van het Gronings, tot Zuid-Denemarken 
en misschien wel verder verstaanbaar kunnen maken. Hoewel het Nedersaksisch niet op 
Duolingo staat, weet ik dat ik er in ieder geval meer van wil weten en misschien wel een 
poginkje ga wagen om mij te bekwamen in het Drents.

Verder lezen:

Atlas van de Nederlandse taal: Hoofdstuk 31-36

Investigating dialectal differences using
articulography: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0095447016300
791?via%3Dihub

https://kristianmitk.wordpress.com/2013/10/30/die-niederdeutsche-sprache/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedersaksisch

Diahectiek;
een Nedersaksische 
spraakverwarring
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1 Dik doun - /dIk dʌun/

Barbecueën. Gerelateerd 
gezegde: Dik doun in toene. 
Dit kun je vertalen als ‘Het 

is mooi weer’, weer dat 
geschikt is om te 

barbecueën.

2 Nait soezen - /nɑjt suzn/

Niet zeuren. De twee 
woorden worden niet alleen 
samen gebruikt, ook los van 

elkaar worden ze veel 
gebruikt. 

3 Ja - /ja/

Hoewel het woord algemeen 
Nederlands is wordt het in 

Groningen toch wel erg veel 
gebruikt. ‘Hij doet het ja 
niet’, ‘Zij heeft ja geen 

vriend’ zijn enkele van de 
oneindig vele voorbeelden 

die we hieraan kunnen 
ontleden. ‘Ja’ kan overal in 
de zin worden toegevoegd, 

en wordt het meest vertaald 

door ‘immers’, hoewel er 
eigenlijk geen duidelijke 

vertaling voor te vinden is. 
Het woord ‘ja’ in de zin 
plaatsen kan wel nadruk 
geven, ‘De treinen vallen 

morgen ja uit’, legt er 
nadruk op dat de treinen 

specifiek morgen uitvallen. 
‘De treinen vallen morgen 

uit ja’, geeft minder nadruk.

4 Puutje - /py:tjə/
Tasje. Gebruik je 

bijvoorbeeld in de winkel. 
‘Hemmen ie ook ‘n puutje?’ 

5 Pokkel - /pɔkəl/

Buik, of lichaam. Wordt 
verschillend gebruikt. 

‘Pokkel vol aarms en bainen
hebben’, is een bijpassend 
gezegde, wat ‘zwanger zijn’ 

betekent.

6 Mous - /mʌus/

Boerenkool. Dit is dan wel 
de Groningse variant, niet 
de Hollandse, dus dat is 

zonder rookworst.

7 Schuddeldouk -
/sɣʌdəldʌuk/

Vaatdoek. Daarmee wordt 
dan ook de schuddelbaank
schoongemaakt, oftewel het 

aanrecht.

Hopelijk vergeet je deze 
woorden niet meer en kun 

je zo een beetje meer 
meepraten met de 

Groningers, hoewel het 
grootste gedeelte van de stad 

helemaal geen Gronings 
meer praat.

Grunneger woorden
Toen ik (Geeske) twee jaar geleden vanuit het prachtige Zutphen naar Groningen
verhuisde verwarde de taal me meer dan ik verwacht had. Ik ben mijn hele leven al
gewend om Achterhoeks te horen, dat ligt niet heel ver van het Gronings af zou je
zeggen. Toch voelde het heel onnatuurlijk om bij de ‘Heerestraat’ de klemtoon op -
straat te leggen, in plaats van de eerste lettergreep.

Langzamerhand hoorde ik steeds meer nieuwe woorden, begrippen en gezegdes, en
kijk ik zelfs met veel plezier (en zonder ondertiteling!) naar Expeditie Grunnen op
RTV Noord. De leukste woorden die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen heb
ik hier dan ook opgeschreven, dan ben je straks hopelijk helemaal ingeburgerd.
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Vertel eens wat over jullie hok (of 
eigenlijk kantoor, om politiek correct te 
zijn).

Emily: ‘’We zitten hier zo’n twee keer per 
week, meestal om te vergaderen. Af en 
toe organiseren we ook een hokdag voor 
de leden, dan zijn zij ook welkom.’’

Nynke: ‘’We zijn nog bezig met het hok 
wat mooier maken zodat het er voor hen 
wat gezelliger wordt. We delen ons hok 
met het Groningen 
studentencabaretfestival. Ooit deelden 
we het met Flanor, maar zij zitten nu 
ergens anders in de Usva.’’

Hoe zijn jullie er ooit aan gekomen?

Warner: ‘’Van onze voorgangers 
natuurlijk!’’

Nee, we bedoelen hoe is jullie 
vereniging ooit aan dit hok gekomen!

Warner: ‘’Volgens mij kan je als 
vereniging gewoon aankloppen bij de uni 
als je een ruimte nodig hebt. Ooit kwam 
er toevallig een ruimte vrij in de Usva.’’

Esmee: ‘’Als het goed is gaat de Usva
ooit verbouwen. Dat betekent helaas dat

Met de deur in 
huis bij..

we dit hok dan kwijt zijn. Misschien
krijgen we dan wel een hok in het
Harmoniegebouw. Maar daar hoeven wij
ons als bestuur daar nog helemaal geen
zorgen over te maken.’’

y

Wat is er hier allemaal te vinden?

Nynke: ‘’De bank is een erfenis van een 
verhuizing van een vriend van Sara. Er 
hangen sporken aan de muur, dat heeft 
die cabaretvereniging gedaan, want dat 
zijn wel grappige mensen... Verder liggen 
er veel consticadeaus, van fietsen tot 
tenten.’’

Esmee: ‘’De vieze jas van Warner. Die 
had hij ooit meegenomen de dag na onze 
constitutieborrel, en hij ligt nog steeds 
hier.’’

Emily: ‘’Voor ieder is er wel wat wils in 
onze rommelige kast! We hebben ook

Studievereniging ZaZa
De RedakCie valt elke Noam bij iemand met de deur in huis. Dit jaar gaan we langs verschillende
verenigingen waar TW!ST een bijzondere band mee heeft. En we beginnen natuurlijk bij ons
favoriete oranje broertje: ZaZa! Dit is de studievereniging van Nederlandse Taal en Cultuur. Naast
onze mooie kleur hebben wij nog meer met elkaar overeen. Zo hebben we regelmatig college met
de Nederlands studenten, voetballen we wel eens samen, en wisselen we af en toe leden uit.
Daarnaast zijn we buren, het kantoor van ZaZa zit naast dat van TW!ST in de Usva. Joeri en
Femke namen er een kijkje en spraken met een afvaardiging van het bestuur.
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een bord waar we op 
bijhouden wie van ons de 
meeste borrelpuntjes hebben. 
Die krijg je als je naar externe 
borrels gaat. En natuurlijk 
Paul Zeer. Dat betekent dat je 
tien bier hebt gedronken op 
een consti.’’

Wat is het raarste dat hier 
ooit is gebeurd?

Emily: ‘’Een gevecht om een 
ei. Toen het ASCI-bestuur nog 
maar een kandidaatsbestuur 
was, moesten ze ooit met 
eieren langs allerlei 
verenigingen. Hun opdracht 
was om de eieren heel te 
houden. Toen ze uiteindelijk 
bij ons kwamen, was er nog 
maar één ei over die ze in hun 
tas hadden verstopt.’’

Nynke: ‘’Na een lange 
worsteling hebben we het ei 
kapot weten te krijgen!’’

Esmee: ‘’En tijdens deze 
worsteling dronk Lennart een 
hele fles wodka leeg.’’

Hoeveel mensen passen er in 
dit hok?

Emily: ‘’Ik denk dat je er wel 
50 kwijt kan, maar moet je dat 
willen?’’

Nynke: ‘’Ik denk wel meer! Er 
passen sowieso nog wel 3 in de 
kast!’’

Hoe is het om buren te zijn 
van TW!ST?

Esmee: ‘’Supergezellig! Maar 
helaas treffen we elkaar niet 
zoveel. Maar als we wel 

toevallig tegelijkertijd 
vergaderen, dan kunnen we 
altijd bij elkaar op de deur 
kloppen.’’

Wat is, naast jullie hok 
natuurlijk, volgens jullie de 
beste plek in Groningen?

Esmee: ‘’’t Gat natuurlijk!’’

Emily: ‘’Ja, of m’n bed.’’

Nynke: ‘’Ja, maar eigenlijk die 
van mij.’’

Wat vinden jullie van 
eierballen?

Emily: ‘’Lekker! Ik zou ze niet 
elke week eten, maar af en 
toe...’’

Nynke: ‘’Nog nooit gehad 
eigenlijk, want ik ben vegan.’’

Esmee: ‘’Ik moet ze nog leren 
eten denk ik. De eerste keer 
dat ik er één had vond ik hem 
echt smerig. Daarna werd het 
wel iets beter.’’

Warner: ‘’I love eierballen! Ik 
zag gister eierbalsokken maar 
ze waren helaas te duur voor 
mij :(‘’

Liever elke ochtend de 
Martinitoren beklimmen of 
voor altijd bij de Hoek 
werken?

Esmee, Nynke en Emily: ‘’De 
eerste!’’

Warner: ‘’Ik ga wel bij de 
Hoek werken, kan ik lekker 
elke ochtend ontbijten met 
eierballen.’’

Liever in een huis met gaten 
of een huis met Vindicaters
wonen?

Emily: ‘’Als m’n huis niet 
instort op een gegeven 
moment dan kies ik 
daarvoor!’’

Warner: ‘’De rest van je leven 
is wel heel lang… Nu kan ik 
die Vindicaters wel hebben, 
maar op m’n 80e wil ik toch 
echt rustig kunnen genieten 
van m’n oude dag.’’

Leren jullie ook over het 
Groningse dialect bij jullie 
studie?

Warner: ‘’Iets met hoes, huus
of huis? Verder weet ik het niet 
meer.’’

Esmee: ‘’We hebben het er wel 
een klein beetje over gehad, 
maar ik zou zo niet echt 
kunnen zeggen hoe het in 
elkaar zit.’’

Waarom vinden jullie 
Nederlands de leukste studie?

Esmee: ‘’Ik vind het leuk 
omdat het zo veelzijdig is. Er is 
voor ieder wel wat wils. Je hebt 
bijvoorbeeld 
geschiedenisdingen zoals 
letterkunde, maar je kan ook 
juist de kant van 
taalbeheersing op gaan.’’

ZaZa
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Wat zijn de overeenkomsten tussen 
Nederlands en Taalwetenschap?

Esmee: ‘’We hebben heel veel vakken samen: 
syntaxis, klankleer en semantiek. Statistiek 
niet, dat hebben wij samen met 
communicatiewetenschappen. Het is wel 
hetzelfde vak maar dan in een andere 
periode.’’

Nynke: ‘’Wij vonden jullie altijd veel beter in 
syntaxis…’’

Warner: ‘’Jullie hebben ook pragmatiek, net 
als wij, maar dan op een andere manier. Bij 
jullie is het een onderzoekscollege, bij ons 
heet het pragmatics.

Waarom is Groningen de leukste stad?

Emily: ‘’Het is een stad met een dorpsgevoel.’’

Nynke: ‘’Ja, alles is dichtbij. Helpman voelt 
voor ons bijvoorbeeld ver weg, terwijl dat 
eigenlijk ook wel mee valt. Je moet maximaal 
20 minuutjes fietsen! Je staat ook gelijk op het 
platteland als je buiten de stad komt.

Warner: ‘’Leuk feitje; in de Moesstraat had je 
tot in de jaren ‘80 nog gewoon een boerderij 
staan, midden in de stad! Die moest 
natuurlijk helaas wel weg, maar het gebouw 
staat er nog steeds.’’

Hebben jullie nog iets wat de TW!ST-leden 
echt moeten weten?

Warner: ‘’Doe mee aan het collegecarrousel, 
dan kun je geld krijgen voor je vereniging!’’
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ZaZa in een notendop:
ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is op 
5 oktober 1992 opgericht door een aantal 

enthousiaste studenten. De 
introductiekampcommissie de KOE bestond 

daarvoor al. 
In eerste instantie is ZaZa dan ook opgericht 

om het geld van de KOE op te kunnen maken 
in het belang van studenten Nederlandse Taal 

en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Langzaamaan werd ZaZa steeds groter en 

ontstonden dingen als een 
activiteitencommissie en een verenigingsblad. 

ZaZa en de opleiding Nederlands waren toen al 
zeer nauw aan elkaar verbonden.

In 2019-2020 staat Bestuur Van der Linde aan 
het roer en is de vereniging nog steeds volop in 
ontwikkeling. ZaZa heeft op dit moment maar 

liefst twaalf actieve commissies en een 
ondersteunend orgaan.



Net als vele andere streken heeft ook Groningen delicatessen die 
typisch zijn voor die streek. Onderstaande recepten hebben we zelf 

geprobeerd en verfijnd zodat je zelf aan de slag kunt met deze 
lekkernijen!

Poffert
Deze klassieker mag natuurlijk niet ontbreken in de lijst der Groninger
recepten. Heel eenvoudig te maken, de meeste ingrediënten heb je
waarschijnlijk zelfs al in huis. Het enige wat misschien ontbreekt in je
keuken is de typerende poffertpan, maar deze kun je eenvoudig aanschaffen
via onder andere bol.com voor slechts €13,99 (#nospon).

Groningse recepten

Ingrediënten
- 500 gram zelfrijzend bakmeel
- 3 eieren
- 0,5 liter melk* 
- 2 eetlepels witte basterdsuiker
- Snufje zout
- Ter garnering:
(gesmolten) boter en bruine                         
basterdsuiker

*Je kunt de melk ook vervangen door 
bijvoorbeeld sojamelk, amandelmelk of 
lactosevrije melk.

Bereidingswijze
Meng de bakmeel, melk en eieren 

in een kom. Voeg de suiker en 
eventueel rozijnen toe. Giet het 

beslag in de ingevette poffertpan, 
deze gaar je vervolgens au bain-
marie. Dit doe je door een grote 

pan water op het vuur te zetten en 
dit zachtjes te laten koken. De 
poffertpan moet voor ongeveer 

80% onder water staan. De poffert 
is klaar na 2 uur. Laat de poffert 
eventjes afkoelen en schud hem 

vervolgens uit de vorm. Snijd hem 
in stukken en serveer met 

gesmolten boter en bruine suiker. 
Of voor de echte zoetekauwen: met 

chocopasta.

De GastroNoam
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Eierbal
Eerder in deze Noam kon je al lezen waar je de lekkerste eierbal kunt halen.
Onder het mom van ‘dat kan ik beter’ geven we je wat handvaten voor als je
zelf eierballen wilt gaan maken.

Groningse recepten

Ingrediënten voor 10 eierballen
- 10 eieren 
- 200 gram kippenvlees
- 650 ml water
- 150 gram bloem
- 5 gram kerriepoeder*
- Beetje peper en zout
- Een pakje paneermeel
- 100 gram roomboter

*Afhankelijk van je voorkeur kun je meer    
of minder kerrie door de ragout doen.

Bereidingswijze
Bouillon

Kook de eieren mediumhard. Laat 
het kippenvlees 2 uur sudderen in 
water. Snijd het in kleine stukjes.

Ragout
Smelt de boter in een pan en voeg 
de bloem toe en blijf roeren totdat 

het een roux wordt. 
Schenk daarna de bouillon er 

beetje bij beetje bij en blijf steeds 

roeren totdat de roux weer glad is. 
Roer vervolgens het kippenvlees, 

peper, zout en kerrie door de 
ragout. 

Ballen draaien
Pak twee gelijke hoeveelheden van 
de ragout. Druk ze beide plat met 

de muis van je hand zodat ze 
bolvormig worden. Omsluit een 

gepeld ei hiermee en werk de 
randjes dicht. Rol de bal door 
geklutste eieren en daarna in 

paneermeel. Herhaal. 
Frituur ze een minuut of 5 in 180 

graden.

Eten
Wacht minstens twee minuutjes 

voordat je de bal gaat opeten, want 
net als kroketten en kaassoufflés 

zijn eierballen van binnen 
superheet!

De GastroNoam
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Laive puzzeloars, de Groningse streektaal kent vele prachtige woorden: van wiedel
(‘onderlaken’) tot keudeldoemke (‘winterkoninkje’) en van scheuveln (‘schaatsen’) tot 
vlinderknippen (‘flierefluiten’). Wat dialectwoorden misschien nog wel mooier maakt, is dat ze 
voor ‘butenstoanders’ vaak maar moelijk te begrijpen zijn. Zo ook de woorden in deze Diezege
(‘mistige’) Duo’s.

De tien onderstaande woorden zijn door dialectsprekers ingezonden bij een enquête in de 
jaren negentig. Ze zijn afkomstig uit het Westerkwartier, de regio tussen Stad en de Friese 
grens. De uitdaging is om bij elke afbeelding het juiste woord uit de streektaal te kiezen. Het 
woord dat overblijft is de oplossing van de puzzel. Mail die naar redakcie@twistgroningen.nl
en je maakt kans op een leuke prijs. Kop d’r veur!

badde – brug – bragel – himmeln – miegen – motskop – schienvat – snoetjeknovveln –
twaibak - zuzooien

Diezege duo’s
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Astronoam

Schorpioen
24 oktober-22 november

Boogschutter
23 november-21 december

Vissen
20 februari-20 maart

Waterman
20 januari-19 februari

Ram
21 maart-20 april

Steenbok
22 december-19 januari

Kon minder! Het lijkt niet
altijd zo, maar de wereld ligt
aan je voeten. Je gaat je
nieuwe levensjaar in en kunt
een frisse start maken. Als je
meteen hard aan de slag gaat
heb je daar later profijt van.
Grijp alle kansen die je krijgt
en wees niet bang voor het
onbekende.

Gezelligheid, met vrienden
afspreken en leuke dingen
ondernemen, da’s echt goud!
Je houdt van sociaal doen,
maar soms is het ook wel fijn
om je eigen ding te doen.
Zorg voor een goede balans
in je leven, dan voel je je op
je best.

Soms heb je vrij drukke
periodes. Vele ver-
plichtingen, sociale maar
ook serieuzere dingen. Bij
jou is het altijd wat aans.
Breng wat meer structuur
aan in je leven, zodat je het
overzicht houdt en korte
rustmomentjes in kunt
plannen.

Er speelt een conflict in je
leven, en dit kan je dag en
nacht bezighouden. Man
man, wat ‘n boudel. Zit er
niet te veel over in. Als je
het een beetje laat varen
komt de oplossing vanzelf
wel in zicht. Als je het van
een afstandje bekijkt, zie je
sneller het licht.

De afgelopen tijd zat je een
beetje in strijd, ja. Bedenk
dat na regen ja weer
zonneschijn komt. Ja, het is
wel zo dat het nu enigszins
stress met zich meebrengt,
maar de aanhouder wint,
ja. Geef niet op ja, pas als
je je grenzen opzoekt kom
je te weten waar ze liggen.

Komende periode zal er
een piek in je liefdesleven
zijn. Of je nou een nieuwe
poedie krijgt, een goede
onenightstand of je lastige
relatie gaat eindelijk uit,
het kan allemaal. Geniet er
mooi eem van, en heb
vooral ook veel liefde voor
jezelf.
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Astronoam

Stier
21 april-20 mei

Kreeft
21 juni-22 juli

Leeuw
23 juli-23 augustus

Tweeling
21 mei-21 juni

Weegschaal
24 september-23 oktober

Maagd
24 augustus-23 september

Soms voel je je een beetje
betunteld, alsof je achter de
feiten aanloopt. Maar dit is
niets om je zorgen over te
maken, want uiteindelijk
loopt alles wel weer los. Als je
de draad kwijt bent, pak dan
een momentje voor jezelf om
alles op een rijtje te zetten.

Er gebeuren wel eens
negatieve dingen in het
leven, maar zorg dat je er niet
over gaat prakkezaain. Richt
je de goede dingen en haal
hier nieuwe inspiratie uit.
Dit zal je verder brengen dan
wanneer je vast blijft zitten in
je oude gewoontes. Nait
soez’n!

Spreek weer eens af met
oude vrienden voor kovvie
mit kouke. Zo kunnen jullie
samen herinneringen
ophalen en elkaar op de
hoogte houden van jullie
leven. Energie die je in
vriendschappen stopt gaat
nooit verloren!

Soms is het leuk om zo
doen als n swien te zijn, en
soms moet je toch wel echt
even aan de bak. Beginnen
kan lastig zijn maar als je
eenmaal in het ritme zit
blijkt het toch allemaal wel
mee te vallen. En dan heb je
misschien toch nog wel wat
tijd over om een biertje te
doen.

Je twijfelt over iets in je
privéleven, maar wat let die.
Houd rekening met de
gevoelens van anderen zodat
je niemand kwetst, maar
vergeet niet jezelf voorop te
zetten. Zolang je goede
afwegingen maakt, hoef je je
niet onzeker te voelen over je
keuzes.

Sommige mensen brengen
negatieve energie in je
leven, vot der mit! Focus je
op de personen die jou
kracht geven en je steunen
in moeilijke tijden. Geef
hen ook eens wat extra
aandacht als blijk van je
waardering. Dat versterkt
de goede band.
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“Ik ben niet zo’n noedel”           
-Joeri

“Schat van mensen, maar ze 
zijn gewoon saai” - Demir over 
haar opa en oma

Jesse: “Het komt door de scheur 
van Sylvius weer naar boven”

Demir: “Nee zo heet het niet. 
De spleet van Sylvius?”

Over de groeve van Sylvius

“M’n Broca is helemaal naar de 
Wernicke” - Jesse

“Het is wel moeilijk om jullie 
allemaal een beurt te geven” 
- Nynke

Gwen: ”Wanneer moet je 
knijpen?”

Jordi: “Als ‘ie hard is”

“Jij bent echt een kast”              
- barvrouw tegen Nynke

Jordi: “Hoe kun je witte tekst op 
een roze shirt bedrukken?” 
*heeft een roze shirt aan met 
witte bedrukking*

“Ik deed gewoon tuuttuut en 
toen was het net alsof ik in de 
Sahara woonde” -Kees

“Misschien randt ze wel cavia’s 
aan” - Kees

“Ik heb net 5 burgers gedaan” 
- Leonie

“Ik heb hier nog twee stekjes, 
maar die moeten nog wel 
worteltrekken” - Suzanne

Geeske *praat over haar kamer 
die meer een inloopkast is*

Joeri: “Ooh net zoals Harry 
Potter!”

Leonie: “Of zoals Anne Frank!”

Heb je leuke quotes? 

Stuur ze in naar 
redakcie@twistgroningen.nl

Quotes
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Sponsoren
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