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'n DAECHIE NAER BRUGGE 
 

Vleede week zaeterdag is de Oudhaaidkundige Verêêniging 'n 

daechie naer Brugge in België gewist. Om goed zeuven uur worde  

de eerste deelnemers aan 't raaisie al op 't Bonkelaerplaain 

gesinjeleerd. Om haalf acht vertrekke d'r twêê busse mè bij 

mekaor 'n klaaine honderd man. 't Is gelukkig praachtig weer en 

nou mor hope dat 't zô zal blijve, hee! Aal med aal is 't dik 

twêê uur rij-je, neeje, wel twêê-en-een-haalf uur. De mêêste 

hebbe dan ok best trek in een baksie bij aankomst in Brugge en 

't smaokt best! 

 

Begijnhoffie 
 

Nae de koffie gaon we in drie ploege Brugge in. Wad een 

meraokel is dat zeg. Gelijk vanaf dien aarg drukke 

parkeerplaets kom ie in een omgeving van êên en aal rust. 

Prachtige ouwe bôôme en schitterende waoterpartije op de walle 

van honderde jaere oud. 'n Begijnhoffie waer de tijd stil 

gestaon schijnt te hebbe, met de mêêst Anton Pieck-achtige 

geveltjies die je ooit gezien hèt. Ongelôôfelijk dat dat aamel 

nog bestaot in deuze tijd. Wel wordt 't aal drukker en drukker 

en in 't centrum kà je dan ok bekant over de hôôfde lôôpe. 

Brugge is een echt toeristestadjie en dat is drommels goed te 

hore aan de anderande taole die je hoort. Gedurig hoor ie 't 

geklos van paerdehoeve op de kinderhôôfies omdat toeriste d'r 

aaige hier rond kanne laete rij-je in een ope koets. 't 

Perbleem van de paerdedr..... hebbe ze hier prachtig opgelost, 

want elk paerd hed aan z'n achterlijf een soortement van 

opvangzak hange. 

 

Van d'n êêne verbaozing...... 
 

Onze gids weet zôôvel over Brugge te vertelle dà je van d'n 

êêne verbaozing in d'n aandere vaalt. Je kom zôwat ôôge en oore 

tekort. Om zô mor 's wat te noeme: 't Minnewaoter met de veule 

rondvaertbôôtjies, de Onze Lieve Vrouwe kaark, 't mooie 

stadhuis en 't gerechsgebouw, de veule, veule straetjies en 

plaaintjies mè tientalle terrassies en de ontelbaore 

winkeltjies met echt Brugs kant.  

Je mot 'r aai'lijk zelf bij gewist zijn, aanders is die 

zeldzaome sfeer van gemoedelijke gezellighaaid bekant nied uit 

te legge. 



 

Straffe Hendrik 
 

In de "Straffe Hendrik" gebruike me de brôôdmaoltijd en die is 

bèst verzurgd. Wie dat wil kan d'r een "Straffe Hendrik" bij 

drinke. Een biertie uit de huisbrouwerij die al deur de vijfde 

Hendrik op rij gelaaid wordt. 't Is een stevig biertie van ruim 

zes percent, vandaer de naom. Laeter op de middag maoke nog 

hêêl wat leeje gebruik van de mogelijkhaaid om dien 

bierbrouwerij te bezichtige. 't Is een hêêle klim med aal die 

trappies, mor zeer zeker de moeite waerd. En 't uitzicht over 

de stad van zô hôôg? Aodembenemend, echt waer. 

 

Deurwaoternat 
 

Eên ding is wel aarg jammer. Haalverwege de middag gaot 't 

regene en nie zô'n bietjie ok, neeje, 't gaot plenze. Omdat 'r 

praachtig weer opgegeve was zijn d'r mor waainig die een 

regenjas of een parreplu bij d'r hebbe. In een mum van tijd 

zijn d'r dan ok hêêl wat bij die deurwaoternat geregend zijn. 

Hoewel....mênigêên zal nog jaere deur Slierecht lôôpe med een 

parreplu uit Brugge. Hebbe ze in elk geval een Bels 

soeveniertie. De pasverworve aanwinst kan gelijk al dienst doen 

bij de rondvaert deur Brugge. De ope bôôtjies zijn dan overdekt 

deur parrepluwe in anderande vrolijke kleurties. Jammer, mor 

niks aan te doen en d'n uitleg deur de rondvaertkappietaain 

wordt hoe dan ok aarg op prijs gesteld.  

 

Nog 's bij drôôg weer 
 

Ondanks de regen laeter op d'n dag is 't een heerlijken dag 

geworde. Brugge kan vast en zeker- of motte me 't nou op z'n 

Bels zegge: zeker en vast- rekene op 'n herhaold bezoek van 

bepaolde Brijhappers. Want in de bus, op de trugweg, hore me 

een vrouw zegge: "Wad een mooi stadjie. Daer gao 'k zeker nog 

's naer toe bij drôôg weer. Dan blijf 'k daer 'n nachie slaepe 

in 'n hotellechie, want êênen dag is faai'lijk te kort. Bekant 

hêêl de bus is 't met 'r êêns! 
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