
 Janneke Vos komt naar Thesinge! 

Op vrijdagavond 26 april komt oud-RTV Noord presentatrice Janneke Vos naar dorpshuis Trefpunt in 

Thesinge om een avond te vertellen over haar leven in Roemenië en natuurlijk over haar nieuwe boek 

dat op 24 april verschijnt.  

Janneke vertrok in 2006 samen met haar man Ad, hun honden en IJslandse paarden naar hartje 

Roemenië om daar een boerderij te beginnen. Nu zijn ze zeven jaar verder en heeft Janneke inmiddels 

vier boeken geschreven over hun enerverende bestaan aan de andere kant van Europa. Ook heeft ze al 

ruim honderd lezingen gegeven in Nederland, waarbij ze -ondersteund met mooie foto’s  en hilarische 

anekdotes- de mensen een mooi verhaal vertelt over het land Roemenië en haar warmbloedige 

inwoners. De ervaring leert dat toch ook veel Groningse contacten onderhouden met families in 

Roemenië, vaak al daterend vanuit de tijd van de hulpverlening. De verhalen van Janneke zijn een feest 

van herkenning voor diegenen die Roemenië al eens bezochten, en een flinke stimulans om dat te gaan 

doen voor diegenen die dat tot op heden hebben uitgesteld. 

Natuurlijk komt ook het nieuwste boek van Janneke aan de orde, dat op 24 april wordt gepresenteerd. 

Dit boekje met de titel ‘Ik wou dat ik haar hond was’, is een bundel met de mooiste hondenverhalen uit 

haar leven en de mensen daaromheen, zowel uit Roemenië als uit Nederland. De trouwe viervoeter 

heeft achteraf gezien altijd een belangrijke rol in haar leven gespeeld. Zo rolde ze via een hond het 

journalistieke vak in, zorgde een hond ervoor dat ze voor de politierechter moest verschijnen, trouwde 

ze uiteindelijk met een hondentemmer en woont nu met een roedel van rond de tien honden op het 

Roemeense platteland. Uiteraard is ook dit nieuwste boek vrijdagavond in Thesinge verkrijgbaar, net als 

de overige boeken van Janneke Vos. Signeren is een must, breng ook de eventueel door u al 

aangeschafte boeken mee. 

Al met al beloofd het een boeiende, vrolijke, aandoenlijke avond te worden. Wees erbij en reserveer 

snel bij: Janna Hofstede in Thesinge.          

Reserveren kan via e-mail:  jannahofstede@home.nl onder vermelding van Janneke Vos, of telefoon   

050 – 3022475. De lezing begint om 20.00 uur. De entreeprijs bedraagt  € 5,00 inclusief een kopje koffie.  

Kijk voor meer info op www.jannekevos.nl of www.thesinge.com/verzoamelstee/activiteitenkalender. 

 

 

      


