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Het Sliedrechts Dialect (409)
BAGGERFESTIEVAL 2000
Bel, bel, bel, mense, mense, mense, wad ‟n mense!
Zijn jullie ok naer ‟t BAGGERFESTIEVAL gewist? Wad ‟n volk, wad ‟n volk! Hêêl d‟n dijk
was uitgelôôpe. Wà leuk, hee! Wad ‟n suukses voor de orgaoniezaosie! Die loi verdiene
aamel ‟n grôôte pluim!
Hondeweer
‟n Vrijdag begon ‟t nied aals te best. „k Was t‟r bij toe aal die mense van winkels en
verêêniginge bezig wazze d‟r kraempie op te zette en d‟r spullechies uit te stalle. De week
d‟r voor was schitterend gewist, mor ‟n vrijdag viel ‟t soms mè bakke uit d‟n hemel. Oh, oh,
oh, wad ‟n hondeweer, wad ‟n trieste toestand. ‟n Paelingboer die dik honderd kielemeter
hà gereeje om in Slierecht te komme had ‟t al gaauw bekeke. Nae ‟n hortie hèt ie z‟n
gerôôkte paelinksies en z‟n haerinksies mor weer ingepakt en is vertriokke. Aandere
wisse te vertelle dat ‟t hêêlemael nie tegeviel met de handel. Zôdrao ‟t eve ophieuw mè
regene kwamme de mense de huize uit om lekker rond te slentere. Jammer, jammer dat
de terrassies in ‟t begin leeg bleve deur ‟t slechte weer.

Bedrijvighaaid
Toe „k ‟n zaeterdag om haalf nege op d‟n dijk kwam, was t‟r al weer volop bedrijvighaaid.
Petjie af voor aale vrijwilligers die belangelôôs mee geholpe hebbe! Gelukkig scheen d‟r
toe ‟n schraol zonnechie en de lôôp zat „r al gaauw aerdig in. Je ken rustig stelle dat ‟t
nooit zô druk is in Slierecht as juist op ‟t BAGGERFESTIEVAL. Gelukkig bleef ‟t vedder
drôôg en de mense bleve komme. In de Maarwestraet, op d‟n dijk, op ‟t Winklerplaain,
overal was ‟t hêêl gezellig druk. Op d‟n dijk, ter hôôgte van ‟t museum schijnt ‟t meermaole
vastgezete te hebbe en konne de mense nie voor- of achteruit.

Gemêêntehuis
Ok in en om ‟t gemêêntehuis was t‟r van aales te doen. In de trouwzaol, bij d‟n
Oudhaaidkundige Verêêniging, konne de mense geniete van ouwe foto‟s uit de “Collectie
Ter Laak”. Aaltijd weer leuk om de reacties van ‟t publiek te hore, mor ok fijn voor de
waarkgroep “Beeld en Geluid” dat „r weer anderande gegeves losgekomme zijn over
persone en pleksies in Slierecht. Veul belangstelling was t‟r voor de waarkgroep
“Genealogie”. De kompjoeters stinge d‟n hêêlen dag rôôdgloeiend om stambôôme uit te
printe. Heerlijk om de blij verraste krete te hore van mense die zô mor opêêns aale
gegeves van d‟r voorouders tot in 1700 aangebôôje krege. Prachtig was ok de serie
plaetjies die vertôônd wier op ‟n grôôt schaarm. Ok hier weer: Petjie af voor aale
vrijwilligers!

Versies en praotjies
Echt Slierechs is netuurlijk wel de CD mè versies en praotjies in ons dialect. Leuk om aale
opgetoge reaksies van de mense te hore. Fijn dat de belangstelling voor zô iets unieks
aarg grôôt is.
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Een pluim voor de saomewaarking van Merweradio. Smartlappekoor “BAGGER” en de
waarkgroep “Dialect” van d‟n Oudhaaidkundige Verêêniging. D‟r zijn hêêl wat
ceedeechies verkocht hè „k gehoord en de loi van de O.V.S, zijn aarg tevreeje, mor d‟r zijn
d‟r nog hoor. Azzie nog wà zoekt voor vaoderdag, of azzie nog is ‟n orriezieneel
kedoochie zoekt of op wil sture naer femielie in de vreemde, bel mor naer die loi van de
Verêêniging, dan komp ‟t aamel dik in orde.

Premoosie
Op Merwe T.V. zag „k ‟n prachtig filmpie over ‟t BAGGERFESTIEVAL. Bel, bel, bel, „k
doch dà „k hêêl wà gezien had van de aktievietaaite op ‟t festieval, mor as „k dat filmpie
ziet, besef „k dà „k mor ‟n hêêl klaain dêêltjie van ‟t hêêle fêêst gezien heb. Hoe dan ok,
êên ding weet „k wel hêêl zeker. ‟t BAGGERFESTIEVAL is voor Slierecht ‟n schitterende
PREMOOSIE. Aale betrokkene en medewaarkers zou „k wille ere in de persoon van de
voorzitter:
“BURGEMêêSTER KLAAIWEGT, BEDANKT VOOR ‟N SCHITTEREND FESTIEVAL!”
`
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