
Twijdoezendachttien 
 

ien en om Noorddiek 
 

mit ploat en proat 
 
 

proatjes hemmen voak niks mit ploatjes te moaken  



nijjoarsversiede 

Mok die meer zörg om wat 
ter tou dien mond oet komt 
as aansom 



nijjoarsversiede 
 

Man dij n standbeeld 
verdaint, het t nait neudeg 



nijjoarsversiede 

Mensen mozzen wat 
langzoamer luustern 



Störmschoa bie William  

Lege schuur het gain dak neudeg 



Op t ies ien 
feberwoarie 

Dij zulf van ies 
is ken n 
aander nait 
waarm 
moaken 



Op t ies ien 
feberwoarie 

Dij n aander drieven wil, 
mout zulf lopen 



Ies ien 
feberwoarie Zummer duurt nait t haile joar 



Zun op  ien 
feberwoarie 

Gainain kin niks en gainain kin ales 



Zun op  ien 
feberwoarie 

Luie mensen hemmen laange doagen 



Noaberoavend 
ien pril bie 

Ien luk hoeske pazen 
veul vrunden 



Noaberoavend 
ien pril  

Op n domme 
vroag heurt n 
dom antwoord 



Noaberoavend 
ien pril 

Veul vraauwlu, veul proaterij 



Noaberoavend 
ien pril 

Dij gain vrund het, leeft mor haalf 



Veurjoar  

Vlugste en sloomste lopers 
bennen voak allenneg 



Veurjoar  
Ain man dij wil, 
kin meer as tien 
dij mouten 



Veurjoar  
Driever en ezel denken 
nait t aigenste 



Dörpsfeest   

 

Dij langzoam ridt komt ook ien Stad 



Dörpsfeest   

Dij gain peerd het, het ook gain sweep neudeg 



Dörpsfeest   

Dij gaauw helpt, 
helpt dubbel 



Dörpsfeest   

Wat goud is, 
betoalen je 
mainstied 
nait te duur 



Dörpsfeest   

Wat rond is wil draaien 



Dörpsfeest   

Eer t regent, drupket t al 



Dörpsfeest   

Beter zunder lepel as zonder brij 



Dörpsfeest   

Dij goie doagen het, 
kin ook goie 
nachten hemmen. 



Dörpsfeest   

Zulfs t gruinste gras 
wordt ais hooi 



Dörpsfeest   

Amerikoa het n loater tied 
omreden t loater ontdekt is 



Dörpsfeest   

n Goie moag verdragt 
ook haarde brokken 



Dörpsfeest   

Dij goud betoalt, wordt goud bedaind 



Dörpsfeest   

Veur elke houd is der wel n kop 



Noabertoen 
 Theresia 

t Is makkelk 
wat te 
hemmen wat 
gainain 
begeert  



Noabertoen  

Zaike het 
niks aan n 
golden bèr 



Noabertoen  

Dij niks zöcht, 
viendt ook niks 



Noabertoen  

Dij nait wil, dij kin ook nait 



Noabertoen  

Old holt let hom nait boegen 



Noabertoen  

Oet n lege tas 
verlais je niks 



De Rollen   

Olde bomen waiten aaltied 
wotter te vienden 



De Rollen   

As t wotter op t leegst is 
keert tij 



De Rollen  

Dij mit bragel smiet 
verlust grond 



De Rollen  

Ales liekt simpel as t doan is 



Noaberoavend  

Kloagen vult 
gain moagen 



Noaberoavend  

Olle 
hounder 
geven 
vette 
soep 



Energie 
Coöperatie 
Noorddijk 

Dag is nooit zo nat,  
of sun schiet aaltied wat 



Energie 
Coöperatie 
Noorddijk 

Kinst beter niks doun  
as drok wezen mit niks 



Energie 
Coöperatie 
Noorddijk 

Houd of veur t verleden, 
jak oet veur toukomst 



Energie 
Coöperatie 
Noorddijk 

Dij n dag veurbie goan let zunder wat te 
leren, rakt ien t achtern 



Energie 
Coöperatie 
Noorddijk 

Dij hoog kuurt komt wieder 



Wiebe  
en Truus  
50 jaar 
getrouwd 

Dij laifde steelt is gain daif 



Wiebe  
en Truus  
50 jaar 
getrouwd 

Onbelangrieke mensen bestoan nait 



Wiebe  
en Truus  
50 jaar 
getrouwd 

Echo het t leste woord 



KERST 

Leer wat, din kinst wat 



KERST 

Wat je geern 
doun is gain 
waark 



KERST 

Veul handen, waaineg waark 



KERST 

Olde klaaier en 
mooie vraauwen 
bieven overaal 
hangen 



KERST 

Nait van waark, mor 
van zörg slieten lu 



KERST 

Dij veul begeert, 
mist veul 



KERST 

 

Dij teveul woagt verlust ales 



KERST 

Zo ain as die het der nog nooit west 
en zel der ook nait weer kommen 



KERST 
Man is as n keers: 
zunder pit 
braandt e nait 



KERST 

n Helm moakt nog 
gain soldoat 



KERST 

Gain waark is te luddek om der 
wat groots van te moaken 



KERST 
Hoan mokt meer lewaai as hen dij t aai legt 



KERST 

Main ales dast 
zegst, mor zeg 
nait ales dast 
mainst 



KERST 

n Vlo ken ook bieten 



KERST 

As moat vol is lopt e over 



KERST 

n Goud swien 
vret ales 



KERST Kouk smoakt altied 
noar bakker 



En nog 
wat 
ploatjes  

Gainain komt ien 
ain sprang 
bovenaan trappen 



En nog 
wat 
ploatjes  

Geef t beste en t beste komt bie die 



En nog 
wat 
ploatjes  

Dij opvlugt, landt voak min 



En nog 
wat 
ploatjes  

Dij raist zunder doul komt nooit aan 



En nog 
wat 
ploatjes  

Veur vogels dij nait hoog vlaigen kinnen, 
muik God lege takken 



En nog 
wat 
ploatjes  

Der bennen lu dij geluk brengen woar ze mor 
kommen, aandern woar ze goan 



En nog 
wat 
ploatjes  

As t kaalf verdronken is, 
wordt nooit meer n kou 



En nog 
wat 
ploatjes  

n Hond stuur je 
nait om worst 



En nog 
wat 
ploatjes  

Oorlog is makkelker te begunnen 
as der mit opholden 



Der bennen meer hoazen as joagers 

En nog 
wat 
ploatjes  



Leren is stoer, ofleren nog stoerder 

En nog 
wat 
ploatjes  



Goud rusten is t haalve waark 

En nog 
wat 
ploatjes  



t Ainegste dat nooit veraandert 
is dat ales veraandert 

En nog 
wat 
ploatjes  



Dit was t veur van t joar 
 

Nou begunt t weer vannijs 

 


