
n Keiertje dör t Holt 

Haast vör d  Döör hebbt wi uns moje Wallinghusener Holt. Einige seggen ok 
Sandhörster Holt. Ik denk maal all hebbt se recht. De Plaggenbörgers un 
Pfalzdörpers hebbt ja ok noch över hör Andeel mittoproten. Un up de anner Sied van 
uns Dörp gifft dat denn ja ok noch de Egelser Holt. Waar ik aver nu up ruut will, is dat 
Vernelen, wat alltied weer van Minsken in uns moje Holt daan word. Weren dat vör 
Jahren de Tafels, de de Försteree upstellt harr un de Besökers smaals wiesen dee, 
wat in uns Holt alls so wassen deit un wat för Deren in uns Holt leven, so sünd dat 
vandaag anner Dinge de verneelt worden. Mien Froo un ik geneten geern so n 
Keiertje dör t Holt un kriegen denn so mennigmaal to sehn, wat daar maal weer alls 
van Minsken verneelt worden is. Of dat de moje Banken sünd, de de Stadt upstellt 
hett, of de Richels van de Inrichten, waar de Kinner so moi klautern könt, alls word 
versöcht kött to maken. Bün neeisgierig wolang de neje Spöölplatz vörnan so blifft as 
he is. Denken disse Minsken denn heelnich daaran, wovööl Meite sük enige maken, 
umdat wi in uns Kuntrei n bült Minsken blied maken könen!? To n Bispill de Vereen 
Lesetoll . Se hett an de hele Keierpadd Stele upstellt, waar up so rechteckige Platen 

Vertellsels, Gedichten un Riemels up to lesen sünd. n paarmaal in d Jahr worden de 
Texten van disse Vereen uttusket un elkemaal  denn de Jahrestied angleken. Maal 
Harvst, denn Winter of Vörjahr of Sömmer. Mien Bidde an de Vernelers, doch ok 
maal an disse Minsken to denken, de sük Jahr ut Jahr in för kien Pennig Geld de 
Meite maken anner Minsken bliede to maken. Man ik denk, disse Vernelers, de lesen 
disse Riegen heelnich, is spietelk. 
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