
OOSTER-MANÖVER
Egentlich sünd wi en ganz normale

Familie. Wi gaht na Arbeit, de Kinner na
School – wi köönt uns schicken, maakt

anner Lüüd keen Stress, un wenn, denn
ahn bööswillig Afsichten. Man eenmal
in’t Johr, denn dreiht wi op den Teller.
Dat heet, denn sünd wi all tohoop en

beten dörchknallt.
Na, un düsse Tiet steiht nu vör de Döör -

un wi freut uns al düchtig dor op.
Richtig, wi hebbt dat mi Hasen un Eier!
Wi sünd Oosterfrünnen. Oostern is uns

allerbestes un leevstes Fest, dat is
wohr! Wiehnachten is ok fein, man för

uns eenfach nich so wichtig.
Wi sünd de Lüüd, de nich doröver
meckert, wat wi al an’t Enn vun’n

Januarmaand de eersten
Schokoladeneier un –hasen köpen

köönt. Wi finnt dat passlich un langt
denn al mal düchtig to. 



Un wi leggt uns en richtig feinen Vörraat an, de
bet na Oostern langen mutt. Wichtig sünd

Marzipan- un Fondanteier. Man ok Krokant un
Eierlikör, Mousse au Chocolat un Sahnelikör

sünd uns heel un deel na de Mütz. Fasten doot
wi nich, dat schuuvt wi hen bet na uns Fest. Un
denn de Deko, jedes Johr wat Frisches dorto! 
 In’t verleden Johr geev dat bi den Kaffehöker

so grote Holthasen in bruun, beige un orangsch.
Hebbt wi doch glieks tolangt un all

Finsterbanken in uns Huus dormit vullstellt. Wat
weer dat smuck!

Oostern is en Fest för buten – un dor maakt wi
denn ok wat vun. De Holthasen vun’t verleden
Johr kaamt dütmal as Butendeko in’n Goorn. In
de Bööm hangt wi bunte Eier, nich ut Plastik,

ne! Dat schännt ja den smücksten Goorn ut. Wi
hebbt siet twintig Johr Eier anmaalt – un een
kann sik vörstellen, woveel dat nu al sünd. 

Ik weet noch, een Johr harrn wi en Störm in de
Nacht op den Stillfriedag. Hunnert Eier sünd uns

domals in de Grütt gahn, wat en Blarren den
annern Dag!



Nu harrn wi blots noch tweehunnert, dat düch
uns denn doch en beten knapp. So hebbt wi

noch gau sösstig Eier vun’n Markt haalt un de
Nacht över maalt. Knapp weer de Farv dröög,

denn de Pracht in uns Appelbööm hungen.
Hebbt wi noch Fotos vun, wat weer dat för en

besünner Oosterfest! 
Ja, un denn dörv jedereen vun uns Nesten

torechtmaken, soveel as he mag. Man he mutt
ok de passlichen Versteken dorto finnen. Is
gornich so eenfach in uns Goorn. Man noch

sworer is dat, all ok weddertofinnen. Letzt Johr
harr ik in’n Sommer bi’t Rasenmeihen op
eenmal en Nest mit smolten Schokoeier

twüschen de Messen. Wat en Kleevkraam!
Wi hebbt al seggt: düt Johr warrt dat beter. Wi

bruukt en Plaan mit Krüzen, an wat för en Steed
en Nest vörsehn is. De hangt nu al siet twee

Weken in uns Köök. Süht ut as en Nato-
Manöverplaan. De Trick is aver: op den Plaan

sünd toveel 



Nesten intekent. Also, mit anner Wöör: dor sünd
Blindnester dorbi, oha! Feine Idee, oder? Dat

hett sik uns Söhn utdacht. Anners is dat to
eenfach, hett he meent. Nu hett sien niege
Fründin sik al böös wunnert, as se letzt hier

weer un den Plaan dor hangen seeg. Un as se
denn de Eier in de Bööm wies worrn is, hett se

blots dösig keken. Mal sehn, wat se denn seggt,
wenn wi an’n eersten Oosterdag in’t Manöver –

ik meen, in uns Goorn gaht. Wenn ehr uns
Oostervergnögen nich gefallt, ja, denn weet ik

nich, wat se de richtige Fru för unsen Söhn
warrn kann. Luert wi dat mal af – ach ja, un

vergnöögte Oostern denn!
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