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IEN NOORDDIEK EN HIEROMTOU

MIT PLOAT EN PROAT

Ploatjes kommen van Jan en Roelf
Proatjes kommen van Grunneger spreukenklenders

Ze hemmen voak niks mit ploatjes te moaken



Nijjoarsverziede 2020

Onbelangrieke
mensen bestoan
nait



Joaren leren wat doagen nait waiten



n Haileboel mensken worden 
old, mor nooit volwassen



Bin je goud mit buren din
huif je nait te gluren



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



Main ales dast zegst, mor 
zeg nait ales dast mainst



Dij te veul op naander
zien gezondhaid drinkt, 
bedaarft zien aigen



Gain Noaberoavends

en 

Gain summerfeesten

Ainegste dat nooit veraandert
is dat ales veraandert



Je hemmen nait eerder n brug neudeg
veurdat je veur t wotter stoan

Visdaifkesvlöt testen



As waarken licht was 
dee rieke man t zulf wel. 

Bootje voaren



Zaailer nemt wind zoas e komt 
en toch komt e bie t doul

Bootje voaren



Van valen en opstoan leer je n bult, 
van liggen blieven niks 

Schipbreuk??



Dij n koel groaft veur n aander
zit nooit zunder waark

Nij onderkommen veur 
Natuurmonumenten



Kinst beter niks doun
as drok wezen mit niks 



Stilte rakt ons voak meer as woorden 



n Stee veur ales is ales op stee 



Hoan kin kraaien wat e wil, 
hen legt toch aaier



Woar veul licht is is ook veul scha 

Zun op t dak



Dij t nije nait aannemt, 
wordt gaauw old



Dag is nooit zo nat, 
of sun schiet aaltied wat 



Vergeet bie n ofvaler, 
touvaler nait



Wat biezundere doagen op Noorddiek

Dij geven kin is riek



Geluk wordt groder as je t geven 



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



Dij raist zunder doul
komt nooit aan 



Dij vrije tied hemmen wil 
mot eerst waarken leren



Je motten eerst kroepen, 
veur je lopen kennen 



Aan elk mensk zit n 
handvat 



Bist jong zolaank
ast elke dag wat 
nijs leerst



Jeugd is gain leeftied
mor n gevuil



As je gain rimpels hemmen 
lachen je te min

65 joar traauwd



Blom bluit t mooist as e n goie steel het



Verkeerslichten ien
Noorddiek

Lu dij zuk drok moaken om niks hebben voak
niks om zuk drok om te moaken



Ales liekt simpel as t doan is 



Bleven apmoal
goaten achter aan 
kaant van weg

Dij ien dreumen looft,
slept zien haile leven



en n haalve boom

Olde bomen waiten
aaltied wotter te 
vienden



Slechte dingen schrieven je ien t zaand
goie dingen hakken je ien stain

Elema’s pad



Dut n waarker wat verkeerd, 
din is hom dat nait goud leerd



n Schiere
boudel

Ale dingen binnen stoer 
veurdat zai makkelk worden



As bak nait bie swien komt 
mout swien wel bie bak kommen 

Transport 



Dij aaltied gromt het n hondeleven



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

Vogels 
en zuks
wat



Wiese hounder leggen aaier
ook wel ais ien t roet 



Gainain komt ien ain sprang 
bovenaan trappen 



Hai zat op verkeerde poal

Ien n luchtkestail
kinst nait leven



Leren is stoer, ofleren nog stoerder 



As je te veul kanten op willen 
kommen je naargens



Kiender bennen lutje mensen, 
mensen grode kiender



k Wil summege mensken wel wat aan t 
verstand brengen as ik t vinden kon 



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



Dij opvlugt, landt voak min



Goud rusten is t haalve waark



Op elke slak ligt wel n beetje zolt

Noorddiek en omgeven



t Is beter binnen ien n lutje 
hoeske as boven op n grode



Aarm is nait hai dij niks het, 
mor hai dij te veul neudeg het 



Summege mensken bennen n goud 
veurbeeld van n slecht veurbeeld



Elk kin t weer veurspellen, 
as je mor gain tied vermelden 



Dij aaltied omdeel kiekt, 
viendt t pad omhoog nait



Ain blom zegt voak meer as n bos 



Dij nooit omsmit, 
leert nooit opbaauwen

Noabertoen



Goud zoad komt 
nait op as t roet nait 
wed wordt

Beregenen



Proatjeboksems moaken
heurzulf meer wies as naander



As t kaalf verdronken is, 
wordt nooit meer n kou



As t wotter op t 
leegst is keert tij 



As veurdeur op slot zit, 
kin achterdeur nog lös wezen 

n Nij dak



Aan t end van n 
doodlopende stroat, stait
voak n hek doarst over 
klimmen kinst

Verbaauwen



Duurste peerdjes
bennen stokpeerdjes

n Nij begun? 



Allinneg ien duustern
schienen steerns

n Kerstboom ?



Houd of veur t verleden, 
jak oet veur toukomst


