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BAGGERFÊÊST 
 

Bel, bel, mense, mense, wad 'n fêêst, hee, dat baggerfestival! Dat was me effe wat! 'k 

Hèt hêêmel niemand gezien of gesproke die 't NIE naer z'n zin had. Waer ie ok kwam, 

't was aamel eve leuk en 't bruiste overal van de aktivitaaite. Machtig ving 'k 't, echt 

waer, dat ons durp êêns in de twêê jaer zô in de belangstelling staot. 't Kan nied 

aanders of dat mò wel 'n spesiejaole uitstraoling hebbe naer de inweuners van onze 

omringende buurgemêêntes. Wad 'n volk, wad 'n volk! Volges mijn kwamme ze van 

haainde en verre. 'k Zou wel is wille wete hoevel mense d'r op de bêên wazze, 't motte 

d'r bekant wel vijftig- of honderdduizend gewist weze. Moeilijk hee, om zôiets te 

schatte, mor d'r zalle vast wel weer instansies weze die dat bij benaedering kanne 

zegge. 'k Ben benieuwd! 
 

Spetterend 
De week voor 't baggerfestival hadde me al een grôôt spandoek zien hange bij 't 

viaoduct op de Sesjonsweg. D'r sting op: "BAGGERFESTIVAL, 'n spetterend feest." 

Eerlijk gezeed hè me d'r nog flaauwe grappies over gemaokt, omdat de 

weersverwachtinge zôdaonig wazze dat 't echt wel is 'n "spetterend fêêst" kon worde. 

Je mot 'r tò nie aan denke dat 't aamel gegote zou hebbe! Nou waarkte 't weer best mee. 

Ja, 'k weet 't, de kefeebaoze hadde 't warschijnlijk nog wel graeg een graedjie of tien 

waarmer wille zien, dan had 't op de gezellige terrassies nog veul drukker kanne weze. 

Mor de mêêste zalle al lang blij gewist zijn dat 't grôôtendêêls drôôg gebleve is. Dat 

boichie op de vrijdagmiddag, och daer zà me dan mor nie over zeure. Neeje mense, 't 

was een meraokels fêêst en 't is echt 'n spetterend fêêst geworde, in de goeje betekenis 

dan, hee. 

 

Baarg waark 
Oh, oh, oh, wad 'n baarg waark is t'r verzet mense! Wad 'n aktivitaaite wazze d'r! Veuls 

te veul om op te noeme. De krante zalle d'r wel vol van staon, daerom noem 'k allêên 

wad 'k echt 't aaler-, aalerleukste vong: dat baggermeulentjie "Friesland" dat in bedrijf 

was in de haove. Dat mag nooit en nooit meer ontbreke op 'n Baggerfestival! 't Is 

tenslotte 't simbool van 't festival, mor 'k vink 't ok zô belangrijk dat de mense, en 

veraal de jeugd, kenne ervaere hoe de ouwere Brijhappers geleefd en gewaarkt hebbe 

an boord van zô'n baggermeulentjie. Mor trug naer dien baarg waark. Hulde, een diepe 

buiging en 'n grôôt applaus voor aale vrijwillegers en aale deelnemers die zô rejaol 

meegewaarkt hebbe om aales tot 'n grôôt suukses te maoke, en een ekstrao pluim voor 

't orgaonizaosiekommietee.   

'k Wou die loi mor gewoon, met de komplemente, herbenoeme, dan kanne ze gelijk al 

weer aan de slag voor 't zesde BAGGERFESTIVAL.   



Waffere momme 

 
Dà 's nou ok toevallig! T'rwijl 'k dut stuksie voor de Merwestreek zat te tikke, gong de 

tillefoon: Of t'r nog boeksies van de Oudhaaidkundige Verêêniging te kôôp wazze? Of 

wazze ze aamel uitverkocht? Beste mense, d'r zijn d'r nog. De kraem bij 't Slierechs 

museum is druk bezocht, "Waffere momme" is 'n grôôt suukses, dat bleek wel uit de 

reaksies, mor d'r zijn d'r gelukkig nog te kôôp. Fl. 19,95 in de boekwinkels of bij de 

mense van de verêêniging. Weet jie wat? As u opbelt naer  êên van de mense van de 

waarkgroep "Dialect" dat u ok zô'n boeksie wil hebbe, dan wordt 't nog voor de 

vaoderdag bij u thuis bezurgd as u in Slierecht of in de omleggende gemêêntes weunt. 

Nou gao 'k gaauw hoor, 'k gao vast bij de tillefoon zitte. Tot de kijk mor weer hee! 
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