Het Sliedrechts Dialect (702)
Baggeremmers
Heb u ’t onderlest ok gezien en geleze? Dà vong ‘k zô ’n leuk artikel! ’t Gong over anderande
dinger in Slierecht die met de baggerij te maoke hebbe. Jo Groenewege liet ons van aalles
zien in dat verhaol. Baggeremmers die diens doen as plantebak, ’t speulbaggermeulentjie voor
de klaaintjies op ’t Merwedeplaain, ’t beeld van de baggerbeugelaer, en de baggeronderdêêle
bij ’t nieuwe gemêêntekentoor. Messchie vergeet ‘k nog wel wat van wat ‘r ok nog in sting.
D’r is nog meer, hee. Denk mor aan de baggernaome in de bestraeting van de Kaarekbuurt en
de scheepslampe die daer hange. Nou lôôp ‘k daer toch aamel aan te denke. Wij, echte
Brijhappers, vinge dat aailijk aamel mor hêêl gewoon, mor dat is ’t netuurlijk hêêlemael nie.
Deur dat artikel ben ‘k mè me neus op de faaite gedrukt. ’t Is hêêl aareg biezonder! Wij zijn
hét baggerdurrep van de wereld! Wij motte daer trots op zijn! En aal die zichbaore dinger
maoke ons baggerdurrep nog veul biezonderder.

Witjies
Zou ’t nie logisch weze om die pluspunte nog veul meer te benaedrukke? ‘k Weet heus wel
dat ‘r hier en daer deur de gemêênte baggeremmers mè blomme bijgehouwe worde. ‘k Geniet
‘r ommers zellef ok daegelijks van as ‘k bij ons de wijk in- of uitgaot. Faailijk zou hêêl
Slierecht vol motte staon mè baggeremmers. Probeer u mor is om bij u in de buurt plekke te
bedenke waer d’r best zouwe kenne staon. Op een straethoek, een plaaintjie of in een
plansoen. As ie d’r over naedenkt zijn d’r nog zôôvel mogelijkheeje. De Singel, ’t
Winklerplaain, de Merwestraet, langs de haove . . . ‘k Zou nie wete hoe ‘k aan ’n ouwe
baggeremmer zou kanne komme, mor netuurlijk zijn d’r mense of bedrijve die dat wel wete.
Trouwes, ’t hoeve ommers gêên êêns echtes te weze. Zit ‘r hier in Slierecht of in de omgeving
gêên kunststoffefebrieksie dà zôôiets van plestiek ken producere? Nie van echt te
onderschaaije! M’n fantezie slaot hêêmel op hol. Baggeremmers in verschillende fermaote.
Op waere grôôtte voor plaaine en plansoene, een maetjie klaainder voor in tuintjies en nóg
klaainder voor binne. Oh, dà ’s waer ok, d’r zijn witjies te kôôp in ’t museum, van de week
nog gezien. Leuk voor in de vensterbank!

Opfleure
Wie weet is t’r wel een tuincentrum dat een aksie op touw wil zette. Of de middestand. Stel ie
voor bij bevôôbeld een zegeltjiesaksie. . . Bij besteding van ’n bepaold bedrag krijg ie een
zegeltjie. Nie voor ie aaige, mor voor je buurtie of straet. Mè mekaor spaor ie zôô flink wà bij
mekaor. In de krant las ‘k vleede week nog over jonges die twêê euro per huis opgehaold
hadde en daervan hêêl hullieze straet versierd hadde voor ’t WK- voebal. Voor twêê euro per
huis kè je ok mooi een baggeremmer mè graoniums of aandere plantjies vulle. D’r is vast wel
iemand in de buurt die zôô nou en dan een gieter waoter wil geve, of ieder doet dat
omstebeurte. Wie weet zijn d’r wel beweuners die handig zijn in ’t stekke van plantjies. D’r
zou ok in maert of april binne al wat gezaaid kenne worde. ’t Bevoddert de saomhorighaaid en
’t zou Slierecht leuk opfleure.

Baggeremmerfestival
Een verêêniging die nou soms tuinkeuringe verzurregt, zou de baggeremmers kanne
beôôrdêêle. De mooistes zouwe weer belôônd kanne worde mè plantebonne, een stimelans en
beginnechie voor ’t jaer daerop. De plansoenedienst en groenvoorziening zou ingeschaokeld

kanne worde. Of, wie weet, de kringlôôpwinkel. De leste tijd vaal me tellekes weer op dat ‘r
zôôvel stichtinge en orgaonizaosies zijn die finansjeel veul bijdraoge aan ’t wel en wee van
Slierecht en de beweuners. Azze me nou is aalles en iederêên waarem wete te maoke. Dan
zouwe me bij ’t volgende baggerfestival kanne schaareme met: ”BaggerfestivalBaggeremmerfestival” Dà zou leuk weze. Mor ’t zal wel bij een fanteziechie blijve. Of . . .
eh? Wà denk u zellef?
Korsjonnao
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas
over de uitgaoves “Wandeling langs de Sliedrechtse dijk” in de 50-er jaere en netuurlijk ’t
grôôte woordeboek “Slierechs van A tot Z”. Ze zijn, op waarekdaege aallebaai te kôôp bij de
Copy Cellar van Bas Kurreperaol naest onze waarekruimte “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt
243.

