
Ok de dütske Spraak hett so sien Sörgen  

So mennig Minske in Oostfreesland maakt sük vandaag  Sörgen um de plattdütske 
Spraak. Un daar is seker ok wat mit an. Un uns dütske Spraak? Wo is dat daarmit? Ik 
will jo maal vertellen, wat man in so twee Stünnen up n Saterdagvörmiddag alls so to 
sehn un to hören kriegen kann.   

Tegen een School hangt n Transparent Vorsicht! Achten Sie auf unsere Kids . n 
paar Straaten wieder en Dreekant an de Straat waar n lüttjet Wicht upmaalt is. 
Slow steiht daar groot up. Kunn daar nich ok stahn Bidde fahrt langsam ?  

En Bekannte, de wi truffen, weer mit sien Froo up n Hochtied west. De 
Catering daar weer allerbest, kreeg ik to hören. He wull sien Froo nu ofhalen, sä he, 

de weer in d Holt un mook Nordic Walking .   

n Settje later överhaalt mi n Hochtiedspaar mit n kakelbunten Auto. Just 
married stunn daar groot achtern up. Nadem ik an n Trend Store vörbifahren bün, 
seeg ik n Straat wieder en Laden, de büdd Erotic-Toys an. För well dat Spöltüg woll 
good is?   

En Restaurant hett n groten Plakat in t Fenster hangen. Heute Abend Candle light 
Dinner . En Fenster wieder hangt al weer n annern Plakat. Saterday Midnightparty 
steiht daar up.  

Mien Wagen hebb ik denn noch gau dör de Waschstraat Clean wash fahren. Weer 
to Huus komen uns Kinner mi in de Mööt. Se willen mit de heel Familie swemmen 
gahn in d

  

Ocean Wave .   

In de Köken slaa ik dat Bladd open un wat steiht daar? Great Extensions. 
Restaurant for World food . Wat dat daar woll to eten gifft? Up n annern Sied lees ik. 
Picture and Phone maken dicht. Dat is seker spietelk, man mit so n Naam is dat 

seker ok kien Wunner. En Sied wieder denn Talentierte Call-Center Agents können 
es weit bringen . Naja, denn man völ Glück.   

Ji möögt dat nich glöven, man ik kunn de hele Tied so wieder schrieven. Ik denk aver, 
dat langt un ik stell mien Mouse van mien Laptop nu eerstmaal weer van on up 
off .    

                                                                                                                                Ubbo Gerdes   


