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Dat steiht d‘r in:
- Nögen to de Ledenversammeln 2022

- Keerlke 2021
- Platt in de Kommunen
- Laudatio van Helfried
- Spraakförderung mit
Goetz
Musik
- Groot Ehr för de
- Rezept
Oostfreeske Landskupp
___________________________________________________________________
10. Februar 2022

Nögen to d’ Ledenversammeln
up

Saterdag, de 19. Määrt 2022, 10.00 Ühr, Gaststee Feldkamp, Brückstr. 12, in 26759 Hint.
10.00 Ühr

Begröten / Tee un Kook
„En Hoog up uns Platt“ – Vöruthelpen un Ofverlangen
Vördrag van Artur Reents, Plattdüütskbeupdraggte van de Landkreis Leer

11.00 Ühr

Ledenversammeln
1.
Protokoll van de Jahresversammeln an de 4. September 2021 in
Grootfehn
2.
Allgemeen Jahresbericht
3.
Bericht över de Finanzen
4.
Bericht van de Kassenprüfers
5.
Utspraak över de Berichten
6.
Entlasten van de Vörstand
7.
Wahlen van de Vörstand
- Wahl van en Wahlleiter
- 1. Vörsitter/ske
- 2. Vörsitter/ske
- Penningmester/ske
- Schriever/ske
- 5 Bisitters/kes
8.
Wahl van de Kassenprüfers
9.
Andragen
10.
Wat d’r anners noch anliggt

Andragen för de Ledenversammeln mutten bit to de 10. Määrt 2022 bi uns wesen!
För de Ledenversammeln gellen de Coronaregels, de upstünds aktuell sünd!
Mit beste Gröten

Hans Freese, Vörsitter
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Keerlke-Pries 2021
Na een Jahr ohn Keerlke kunn uns Vereen an de 12. November 2021 de Keerlke weer vergeven. To de Fier in de Gaststee Bender in Freborg kunn Vörsitter Hans Freese 120 Gasten
un Leden begröten. Daarna hett Landraad Holger Heymann van de Landkreis Wittmund en
Gröötnis överbrocht. In de Festvördrag hett Heinz Janssen ut Wittmund över sien Wark bi
Wikipedia up Platt vertellt. Remmer Kruse hett extra för disse Anlass sien Keerlke-Band
grünnt. Dit weer de eerste Uptree. Se hebben Gedichten van Oswald Andrae vertoont un
vördragen.

Laudatio för de Keerlke-Pries 2021 van Helfried Goetz, Buurmester van Freborg
Dat freit mi düchtig, dat wi vandaag binanner wesen köönt. Wi wullen ja al in dat
lest Jahr tosamenkomen, um de KeerlkePries to vergeven. Man spietelk as dat is,
hett de Pandemie uns daarvan ofhollen.
So wichtiger is dat, dat wi nu vandaag well
ehren willt, de sük besünners um de plattdüütske Spraak verdeent maakt hett.
För dat Erhollen van de Spraak is disse
Verleihung en wichtig Veranstalten. De
Spraak blifft lebennig, wenn wi hör in de
Olldag bruukt, wenn wi hör faken in de
Mööt koomt. Daarum gellt:
Egaal of snackt of proot – Hauptsaak is, wi
doot ’t.

Ik kann al verraden: De, de wi hier vandaag ehren willt, proot nich, he snackt.
Man he is alls anner as en Snacker.
Heel in ‘t Tegendeel. Ik würr hum as en
Mann mit Prinzipien beschrieven – up de
beste Wies.
En Mann mit Prinzipien.
Kört seggt: Wenn he wat will, denn maakt
he dat ok – un snackt daar nich lang över.
Ok nich, wenn he dat klaarkregen hett.
Hierför much ik Hör en paar Bispölen nömen:
Irgendwennehr is uns Priesdrager mit dat
Joggen anfangen. Stillkens, still un liesaam
mook he sük up, ok an Volkslopen deeltonehmen. So hett he intüsken 24 Etappen
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van de Ossiloop maakt. Ok an de JeverFun-Loop hett he gliek mehrmaals deelnohmen.
Dat alleen is togeven nix Besünners. Dat
alleen langt tominnst seker nich för de
Keerlke-Pries.
Man ok för de Fotografie hett he wat över.
Besünners geern fotografeert he Insekten.
Daarbi hett he Aarden fotografeert, de
heel selten sünd. So selten, dat Facklüü
van sien „Sichtungen“ överrascht weren
un se sük dat van hum „bestätigen“ leten.
Intüsken is he en Fackmann för Fotografie
un för de Insekten, de dat hier gifft, – vör
all Falters. He hett sien Hobby perfektioneert.
Man wi willen vandaag kien Pries för
Fotografie of Derenkunn utgeven.
Ik hebb hum as Mann mit Prinzipien beschreven. Heel of gaar nich – so kunn noch
en Prinzip van hum wesen.
Heel in de Sinn van kumpleet weer noch
en Angelegenheid, för de de Priesdrager
wat över hett. De Internetsied, de he
pleegt – ik weet, he leggt Weert daarup,
dat he de Sied nich alleen föhrt – gellt as
Online-Nakieksel, wenn dat um de Fraag
geiht, well as Astronaut, Kosmonaut of
Taikonaut dat Weltall erreicht hett.

Up Spacefacts, so de Naam van de Sied,
hebbt sük sogaar benöömte Journalisten
beropen un de gellt sotoseggen as Wikipedia van de Weltruumfahrers.
Apropos Wikipedia. Se markt al, de
Henwiesen up de Priesdrager van vandaag
sünd nu würkelk düdelk. De Priesdrager
hett intüsken dusende Artikels up Wikipedia verfaat – up Plattdüütsk.
Prinzipien to hebben is seker nich immer
eenfach. För sien Mitminsken un för een
sülvst ok. Man to sien Prinzipien höört,
Minsken to helpen. „Soziale Kompetenz“
heet de Fackbegreep, Minskelkheid nööm
ik dat. He is in d‘ Beroop un privaat immer
daar, wenn he helpen kann. Ohn groot
Weeswark.
Ut Prinzip steiht de Priesdrager nich geern
in de Middelpunkt.
Man vandaag mutt he mit disse Prinzip leider breken.
Ik frei mi, dat vandaag de Pries well kriegen sall, de ik al lang kenn.
Ik frei mi up de Priesdrager van dit Jahr:
Heinz Janssen
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Groot Ehr för de Oostfreeske Landskupp
An de 1. November 2021 is dat Land Nedersassen 75 Jahr old worden. To disse
besünner Gebuursdag geev dat in Hannover en heel groot Fier, bi de ok de hele
Lannesregeren, Stephan Weil un sien Vörgängers, dat Jugendsymphonieorchester
van Nedersassen, Narvid Kermani un Dietmar Wischmeyer weren. Man ok de Oostfreeske Landskupp kweem en besünner
Ehr to. Grietje Kammler, Baas van dat
Plattdüütskbüro van de Oostfreeske Landskupp, weer van de Landesregeren utwählt worden, dat Rebett „Kultuur“ för
dat hele Bundesland to repräsenteren. De
Wahl full up dat Plattdüütskbüro, umdat
de Fackstee för regionale Spraken en Bült
Projekten maakt, de dat för Plattdüütsk
blot in Oostfreesland gifft: Dat Plattdüütsk-Hoogdüütsk Online-Woordenbook
för Oostfreesland www.platt-wb.de, de
Spraaklehr-App PlattinO, de Plattdüütskmaant in d` September un de OnlineSpraakkurs „Löppt! Ostfriesisches Platt für
Anfänger“ bi Facebook un Youtube. Disse
Projekten, för de Oostfreeske Taal i. V. bit
up de Online-Spraakkurs Deiten geven
hett, sünd eenmalig in de hele Welt un
hebben en heel besünner Qualität – so de
Regeren.

An de 1. November 2021 stunn Grietje
Kammler denn tegen Star-Turner Andreas
Toba, de al dree Maal bi Olympia daarbi
weer. Gung dat bi Andreas Toba daarum,
dat Nedersassen en heel sportelk Bundesland is, settde sük Grietje Kammler in hör
Reed för dat Erhollen un Fördern van
Plattdüütsk in. Hör Woorden kwemen
överall good an, sodat hör en Bült bekannte Lüü as Doris Schröder-Köpf of Eske
Nannen graleert hebben.
Weer dat alls noch neet besünners genoog, truffen de Froolüü van dat Plattdüütskbüro achteran bi en groot Empfang
up Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder un
Ministerpräsident Stephan Weil.
De Festakt kann man sük in de NDR-Mediathek bekieken. Söken mutt man eenfach na „75 Jahre Niedersachsen: Staatsakt – Live aus Hannover“. Van Minüüt 48
of an kann man de Reed van Grietje
Kammler sehn.
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Platt in de Kommunen
Platt löppt in Oostfreesland! Dat wiesen
neet blot de Ergebnissen van de leste
groot Umfraag, de dat Plattdüütskbüro
tosamen mit de Plattdüütskbeupdraggten
van de Kommunen in Oostfreesland maakt
hett. Daarbi gung dat daarum, wo de Gemeenten, Steden un Kreisen de Vörgaven
van de Europäiske Charta van de Regionaal- un Minderheidenspraken umsetten.
De Charta wurr al 1999 van Düütskland
anerkennt; se sett sük för dat Erhollen un
Fördern van lüttje Spraken in. In de 10.
Artikel to dat Thema „Verwaltens“ geiht
dat daarum, dat elk un een in sien Regionaal- of Minderheidenspraak proten of
snacken kann. Se versekert ok, dat de
lüttje Spraken ok in Versammelns tolaten
sünd un dat well översetten mutt, wenn
dat Nood deit. Butendeem sall dat in de
Verwaltens en Beupdraggten för de Spraken geven.
För Oostfreesland heet dat, dat in de Verwaltens Plattdüütsk proot un snackt worden kann un sall un dat en Plattdüütskbeupdraggte insett worden sall. Of de
Kommunen dat ok daan hebben of noch
mutten, wull de Oostfreeske Landskupp
weten. De Umfraag hett wesen, dat haast
all Kommunen disse Updrag nakomen. Ok
hett sük rutstellt, dat en Bült van de Kommunen in hör Sitzungen Platt proten of

snacken; meesttieds word een Sitzung
heel un dall up Platt ofhollen. „Well, de
översetten deit, is neet nödig“, so Grietje
Kammler. „De Plattproters un -snackers
sünd hör egen Dolmetscher“. Man de een
of anner Kommune mutt noch an en Etat
för Platt arbeiden, umdat neet överall
Geld för Platt to Verfögen stellt word.
De Oostfreeske Landskupp will nu mit de
een of anner Kommune över dat Wark mit
un för Plattdüütsk proten of snacken,
daarmit in Tokummst de Sprakencharta
överall umsett worden kann. De Ergebnissen sünd butendeem en Grundlaag
daarför, dat ALLvin (Arbeitsgemeinschaft
der Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen) un de NHB (Niedersächsischer Heimatbund) en Nettwark van
Plattdüütskbeupdraggten in heel Nedersassen upboen könen. Bit nu is Oostfreesland de eenzige Regioon in Nedersassen, in de dat haast överall Beupdraggte för Platt gifft. Daarum kann man
Oostfreesland as Modellregioon för dat
Umsetten van de Sprakencharta in Saken
Plattdüütsk ansehn.
De Text van de Sprakencharta un de
Ergebnissen van de Umfraag kann man sük
up de Webbstee van de Oostfreeske Landskupp unner „Plattdüütsk - To Runnerladen” ankieken.

Impressum: Platt - Bladd is en Infomationsbladd van Oostfreeske Taal, Vereen för oostfreeske Spraak un Kultur
i. V. Verantwoordelk för dat, wat daar insteiht: Hans Freese, Vörsitter. Redaktion: de Vörstand. Georgswall 1 5, 26603 Auerk, Tel.: 04941-6981290, oostfreeske.taal@ewetel.net. Uns Datenschutzverklaren steiht up de
Webbstee www.oostfreeske-taal.de
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Spraakförderung mit Musik
Ennelk weer dat weer sowied: Dat
eerste Maal siet Corona um sük
grippt, kwemen de Erzieherskes van
de oostfreeske Kinnergaarns, de mit
Platt warken, in de Oostfreeske
Landskupp tosamen. Remmer Kruse, Förderschoolmester an de
School an `t Moordeep in Nörden,
geev hör en Bült Materiaal un Ideen
unner dat Motto „Elementaar
Spraakförderung mit Musik“ an d`
Hand, um mit Plattdüütsk wiedertomaken. De Erzieherskes weren
blied över dat Treffen un harren ok
unner de aktuelle Coronaregels en
Bült Spaaß.
_________________________________________________________________________

Rezept för Paaskezoppen un Paaskekranzen
500 g Mehl (Weit of Dinkel)
100 g Zucker
50 g Botter
en bietje Solt
1 Würfel Gest
¼ Liter lauwarm Melk
1 Ei
Mehl in en Kumm doon un daar en lüttje Kuhl in maken. Denn Gest, Zucker, Solt un en bietje
lauwarm Melk in de Kuhl geven un dat mit en bietje Mehl ofdecken. Sowat 15 Minüten an en
warm Stee gahn laten. Denn dörkneden, de week Botter un de Rest van de Melk daartodoon
un nochmaal düchtig dörkneden. Weer 30 Minüten gahn laten.
De Deeg in dree Portionen delen, van elke Portioon dree Strangen rullen un de denn to en
Zopp flechten. Man kann de Zopp ok to en Kring sluten, denn word dat en Paaskekranz.
De Delen mit verslaan Ei instrieken un bi sowat 200 Graad Bover- un Unnerhitz in d’
Backovend ruugweg 20 - 30 Minüten backen (d’rup kieken, wo bruun de worden sallen!).
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