
TWIJDOEZENDNEGENTIEN

IEN NOORDDIEK EN HIEROMTOU

MIT PLOAT EN PROAT

Proatjes kommen van Grunneger spreukenklender
Ze hemmen voak niks mit ploatjes te moaken



Nijjoarsverziede 2019

n Goud begun moakt nog gain doan waark



Dij nait komt huft ook nait votgoan



n Goud gesprek is beder as n goud ber



n 

Zuik gain geluk, zochtst die n ongeluk



Plestiek rommel zuiken
ien Beijumerbos

Dij stevels dragt, is nait
baang veur stiekels



Je kennen joe haile dag aargern, 
mor dat is nait verplicht



Dij n hoes baauwt, mot 
eerst spiekers tellen



Muur veur
oeverswalfkes

Grode hoezen en gain laand, dikke 
koppen en gain verstaand



As je lösloaten, 
hemmen je twij
handen vrij.



Visdaifkesvlöt
ien Zilvermeer

n Kraai wordt nooit n doef



Dij drieven wil, mot schoapen holden



Vrumde vogels perbaaiern mit ain vleugel te vlaigen



t Is stil doar t nooit waait



Beter wat ien t lief as om t lief



Lu mit vrijkoartjes
housten t haardst



Noaberoavend april

As je ledder op willen, 
mout je onderaan begunnen



Man is zo old as e hom vuilt, 
vraauw zo old as zai der oetzigt



Gaslaidens vervangen

Dij wil zocht meugelkheden, 
dij nait wil zocht n reden



As geld sprekt, swigt woarhaid



As kroan snoeven kon, 
hing der nooit n drup aan



Je mouten eerst kroepen leren 
eer je lopen kinnen



MOI

Ons laifde veur 
honden is nait
veur de poes



Veurjoar

Diezels gruien haarder as rozen



Zunder hier gain gunder



t Is nait aalmoal snij dat wit is



Mug wil ook wel ais n vogel wezen



Mien spaigel is nait zo mooi meer 
as 25 joar leden 



Geld stinkt nait
mor sums zit der n luchtje aan



Nait oet elke siepel kom n tulp



Hou dikker kop 
hou meer kopzeer



t Weer is as n kiendergat: 
eefkes dreug en den weer nat



Roet gruit ook zunder wodder



Kikker komt noar boven

As ongeluk 
ien luk 
houkje zit, 
din zit geluk 
overaal



Oavend zel zeggen 
hou dag west het 



Zwoanen ringen

Dij hom nait boegt, boert min



Störmschoa bie ons ien toen

Top is ook raand van òfgrond



Mit n lutje biel ken je 
n dikke boom omhaauwen



Van n valen boom 
moakt elk branholt



Dij stinkt wait dat 
zulf voak nait



Dag is nooit zo nat
of zun schient altied

wat

Messchain ook op 
n twijde dak?



Eerst isoleren

Denken kost niks 
en t brengt n bult op



BBQ op plain

Grootste schuur kin ook 
mainste leegte baargen



Plezaaier is zond 
veur mens 
en daaier



Sluut vrundschop
mit noaber, 
mor breek
t schut nait òf



Tied dut kovvie kold worden



Lu dij zun ien aandermaans
leven brengen, 
vuilen waarmte zulf ook



t Is nait belangriek hou old je bennen,
mor hou je old bennen



Ook n lutje steern schient ien t duustern



Mit gehaimen most nait graimen



Schoapen oet ain staal 
kennen nkander



As je voak tegen laamp lopen, mot je 
n laamp mitnemen



Van n vlint
ken je 
gain vel 
òfstrupen



Dij niks te 
verlaizen
het, 
is riek



Elke appel 
het zien 
wurm



Gain
zoadel
paast op 
elke rug



Ofchaid van burgemeester

Plezaaier aan herinnerns is, 
dat je ze oetkaizen kennen



Elke kampioun was n begunner



As je aaid grommen, 
hè je n hondeleven



Steernkiekers liggen gaauw op bek



Lu dij nooit tied hemmen
doun voak t minst



Dij mit meulntjes lopt, vangt wiend



Aan lien vangt hond gain hoas





Meelieden teun je nait deur troanen
mor deur doaden



Dij pleverkouken bakken wil, mot aaier breken



Dij kwoad is, het twijmoal waark



Moan geft licht mor gain waarmte



Noorddieker koien

Dij ale doagen kouk et, krigt zin aan stoet



Dit was Zorgboerderij Kardinge

Sleudel noar deur van veraandern
zit aan binnenkaant



KERST IEN NOORDDIEK

Dij nait heuren wil 
mout batterij oet t apperoat hoalen



Vrund is ain dij die t pad wist 
en n endje mit die oplopt



Spaigel is nait veur blinden mokt



Ien lutje deuskes zit voak beste zaalf



As geld rinkelt is gainain haardheureg



Men strikt meer stroop om snoet as op stoet



Van veul vlaais wordt soep nait minder



Dij vlug prat mot op zien minst lankzoam denken



Gain krommer eten 
as n metworst



Begun 2020

Geluk wordt 
groder as 
je t geven



Schilderij
van 
Ploegschilder
Jan Altink

Wit paard bij 
hooiberg

Noorddijkerweg 3

Dij niks zocht, viendt ook niks



End goud, aal goud En nou weer vannijs


