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Baggerfêêst
Bel, bel, bel, dat was me weer wat, hee. Wad ‟n fêêst was dat vleede week! ‟n Vrijdagochend
mos „k nog ‟n paor boodschoppies doen en toe was ‟t al te maarke. Druk op de Sesjonsweg!
Net ovvie een soortement van spanning waer kon neme. Ze wazze bij de Raobobank druk met
de trebunes bezig, in de Rembrandtlaon wazze ze al kraempies aan ‟t inrichte en bij de oprit
naer d‟n dijk stinge d‟r al mense d‟r aaige te vergaope aan de aanbiedinge. En ‟t was amper
ellef uur! Besjaon vertrok om êên uur, want ‟t stendtjie van de Historische Verêêniging mos
ingericht worre. Zelf zou „k tege twêêë op de fiets gaon. Hadde me aalles? ‟n Klêêd voor op
de planke? Wisselgeld? ‟n Gelddôôsie? Mosse d‟r nog diëlectboeksies mee? Hadde me nò
nied aarges recepte legge van gruttenbrij? Die konne me messchie meegeve bij elke aankôôp?
As de nieuwe videobande nou mor verkocht zouwe worde . . . en de DVD‟s . . .

Opgetoge
Toe „k bij de kraem voor ‟t Slierechs museum aankwam, stinge de eerste belangstellende al te
kijke. De eerste centjies wazze al binne. Allêên mense die nè zô betrokke zijn bij d‟n êên of
aandere verêêniging of orgaonizaosie begrijpe hoe spannend ‟t aaltijd weer is. Al maonde van
tevore zijn d‟r planne gemaokt. Wà doe me? Is ‟t haolbaor? Zijn de koste nie te hôôg? Zà me
d‟r financieel uidraaie? Is de mart nie verzaodigd? Zalle de mense nog steeds zô meelevend
weze? Beste lezers, wad ‟n fêêst azzie dan mee mag hellepe om de boel te verkôôpe. Wad ‟n
entoezjasme, wad ‟n meeleve. Fred, de voorzitter, had hêêl veul waark gehad aan de
realiezaosie van de opnaomes van ons Baggerdurp, vanaf ‟t Beneejenend tot de Grôôte Kaark.
Wà leuk dat ‟t pebliek dan opgetoge de spulle kom kôôpe! Bovendien hè me aaltijd ‟n
gezellig ploegchie in de kraem. Faailijk stao je daer gewoon voor ie lol. ‟t Beurt dan ok
regelmaotig dat „r mense komme meehellepe die op dat mement nie êêns ingerôôsterd staon.
Neeje, ‟t liep hêêl lekker. Weet jie wad ok lekker was? De koffie van de mense van ‟t
meseum. Primao verzurgd! Asnog ‟n hartelijk bedanksie voor de meseummedewaarkers!

Wad ’n aevend
Nae „r ete wazze me zô nieuwsgierig naer de veddere rezultaote, dà me mor gaauw weer naer
de Kaarkbuurt gegaon zijn. De verkôôp was hêêl aerdig gewist en aalemael wazze me aarg
blij met de opbrengst tot zô wijd. Wà ken ‟n mens dan blij en tevreeje weze. Temet nog blijer
as dat ‟t voor je aaige zou weze. Toe zij me med ‟n stellechie naer ‟t dokter Langeveldplaain
gegaon. „k Mod eerlijk zegge dà „k „r nò niks van gezien had. Sjonge, jonge, wad ‟n spul!
Wad ‟n reusachtig podium! Wad ‟n geregel mot dà gewist zijn! Jammer dat ‟t nie op tijd kon
beginne, mor vedder . . . allêên mor lof en kompelemente. Voor de orgaoniezaosie, voor de
orriezieneele opening met de „olympische baggeremmer‟, voor de sponsors, voor aalle
betrokkene, mor veraal voor de uitvoerende. „k Hoorde dat „r zô‟n 130 man op dat podium
was. Kompelemente dan ok voor de musici, voor de zangers en dansers, mor in ‟t bezonder
voor d‟n dirigent. Laeter zagge me op MerweTV dat ie mor kort de tijd hà gehad om aalles tot
êên gehêêl te smeeje. Petjie diep af, hoor.

Dank ie wel
Saeterdas hadde Besjaon en ik van tiene tot twaoleve en van drieë tot vijve dienst in de kraem
van de klup. ‟t Zellefde verhaol. Wat heerlijk om duizende mense voorbij te zien gaon. Wà
leuk om ouwe bekendes weer is te zien. Wad ‟n heerlijkhaaid om te hore dat de mense zô
geniete và je inspanninge. De TV waer de nieuwe band konstant getôônd wier, was ‟n grôôt
sukses. Tussedeur zij me naer ‟t Baggermeseum gewist, ok daer anderande leuke
aktievietaaite. Toe naer de IHC-hal, naer ‟t Baggerkoor. Overal opgetoge mense. Zôwaer d‟n
burgemêêster sting vrolijk mee te zinge tusse de koorleeje. Nied allêên Slierecht was
uitgelôôpe, mor d‟n hêêle Alblasserwaerd. We hebbe mense gezien uit Paopendrecht, uit
Dordt en Gurrekom. Uit Streefkaark, Blesgraef en Wengerde. Mor de verste bezoeker troffe
me bij trugkomst bij onze aaige stend aan. Iemand uit Austraolië! Wà denke jullie? Hij is nog
lid van onze Verêêniging geworde ok! D‟r was nog zôôvel anderans te doen, dat ‟t
onmogelijk is om aalles te beschrijve. ‟n Maondagochend las „k in de Dordtenaer dat ‟t
optreeje van Gerard Joling echt de klapper van ‟t hêêle fêêst gewist was. Dat hadde me
gemist, toe zatte me aallebaai uitgeteld voor pampus op de bank. Mor „k denk dà „k wel
naomes ‟t hêêle bestuur mag zegge dat ‟t Baggerfestival voor de Historische Verêêniging
weer ‟n grôôt sukses geworde is. Hartelijk welkom nieuwe leeje, en hêêl hartelijk dank, aalle
kôôpers, dank ie wel! Mede dank zij uw bijdraoge kanne me zegge: “Hopelijk zij me over
twêê jaer weer van de pertij en wordt ‟t weer net zô‟n prachtig Baggerfêêst! Tot de kijk dan
mor weer, hee!”
Korsjonnao
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Mes (nieuw) en Korporaal in de
“Geneaologische Grabbelton” en veul schoolklasfotoochies met Slierechse gezichte…

