Het Sliedrechts Dialect (804)
Kom u ok naer ’t BAGGERFESTIVAL?
Kommende vrijdag en zaeterdag is ’t weer zô wijd. Dan hè me weer ’t imiddels vertrouwde en
gezellige BAGGERFESTIVAL. Leuk, hee! Lae me mè z’n aalle mor hope op prachtig weer,
dan hè me al de helleft gewonne. Aalle vrijwilligers van d’n Oudhaaidkundige Verêêniging
die in de kraem voor ’t Slierechse Museum hope te komme staon, verheuge d’r aaige nou al
op twêê gezellige, drukke én netuurlijk goedlôôpende daege. Daer hebbe me trouwes aalle
vertrouwe in, want tot nog toe was ’t BAGGERFESTIVAL aaltijd ’n hôôgtepunt in ’t
verêênigingsjaer voor de club. Mè mêêstal ok nog ’n financiële klapper. Bèjaot, we hebbe in
Slierecht een trouwe schaere van fans en d’r zijn d’r die aalles wat ‘r mor verschijnt, graeg ok
weer wille hebbe. Sommiges komme al in ’t eerste uur naer de kraem omdà ze aanders bang
zijn om achter ’t net te visse …

Crescendofillem op DVD
“Hee Korsjon, komp ‘r weer ’n nieuw diëlectboek met ’t Baggerfestival?” is me al ’n paor
keer gevroge. Nee! Deuze keer niet! Achter de schaareme zij me as waarekgroep nog aaltijd
aktief, mor deuze keer niks nieuws van ons. Wel van de groep ’Beeld en Geluid’. En hoe! In
saomewaareking mè Crescendo is de beroemde fillem uit 1954 bewaarekt, van enkelde tekste
voorzien en d’r is meziek bijgezet. Fred, Riens en Bas hebbe echt eer van aal d’r waarek, want
we hebben ‘m al gezien. Weet u wà zô fijn is? De kwaolitaait is nou veul beterder dan op
fillem of video. Wat een wèreld van verschil, Slierecht meer as vijftig jaer geleeje of nou!
Aan d’n êêne kant wor ie ’n bietjie weemoedig, aan d’n aandere kant zou ie toch ok nie meer
trug wille en kanne naer die tijd. Voor aalle ouweres een geweldig document vol
jeugdherinneringe en sentimente. Een leuk kedoochie om te geve én om te ontvange! Lof voor
de drie saomestellers! En d’n eventuele winst? Die wor keurig netjies gedêêld deur Crescendo
en de Historische Verêêniging!

Ouwe en Nieuwe Uibraaiding
Twêê jaer geleeje hà Besjaon ’n boeksie geschreve over een wandeling langs d’n dijk met
aalle winkeltjies uit de vijftiger jaere. Eerst had ie d’r dertig laete maoke, toe nog is honderd
en uitaaindelijk zijn d’r bekant duizend weggevloge. Hij het de smaok kennelijk te pakke,
want nou verschijnt ‘r met ’t BAGGERFESTIVAL een vervolleg. Hij het ‘r weer mè veul
plezier aan gewaarekt. ’t Gaot deuze keer over een wandeling over de Ouwe en Nieuwe
Uibraaiding. Onvoorstelbaor hoevel bedraaivighaaid d’r was zô midde jaere ’50. Wat is t’r
veul in te zien aan fotochies uit die tijd! Wat herkenbaor! Mor ok: Wat is t’r veul veraanderd!
Wel fijn dat ’t nou gêên uitgaove geworre is in ’n plestieke ringbandjie, mor een echt boekje!
De H.V.S. hoop én vertrouw netuurlijk op ’n goeje verkôôp, want aalle winst is vàzellef voor
100% voor de club! D’r blijf echt gêên êêne cent aan de strijkstok hange.

Nóg een DVD
Bekant een jaer lang gong Besjaon iedere dinsdagochend naer Riense. Die twêê manne
hadden ’t dan wel zô naer d’r zin! Ze hebbe naomelijk ok nog een DVD gemaokt die ok gaot
over de Ouwe en Nieuwe Uibraaiding uit die tijd. Wat hebbe die twêê d’r een waarek aan
gehad. Sjongejonge, niemand zel begrijpe wat ‘r kom kijke voor ie zôôiets voor mekaor het.
Mor ok: wat hebbe ze d’r een plezier aan beleefd! Ok wazze d’r aaregernisse as ze weer is wat
kwijt wazze op de computer of as t’r prongeluk wà uitgewist was. Soms mosse ze viao, viao,

viao, aan ’n fotochie zien te komme en gao zô mor deur. Mor ’t is gelukt! Ze verdiene aalle
compelemente, want ok dut is weer een uniek document geworre. Dus … neem nou een
vrijdag of ‘n zaeterdag mor een dikke portemenee mee voor aal die leuke, nieuwe dinge. We
zijn nou al benieuwd ovve me u ok zalle zien op ‘t BAGGERFESTIVAL. Nog twêê of drie
nachies!
Korsjonnao
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilie Bos, De Wit, Van Hoek en ok
nog die van Groenewege, is te vinge op de website van de verêêniging: www.historiesliedrecht.nl

