
 

‘Smartlappenkoor Bagger’ tijdens het Korenfestival. 

Een van de deelnemers aan het ‘Korenfestival 2014’ was het Sliedrechtse 

‘Smartlappenkoor Bagger’ dat ontstaan  is tijdens een bus-excursie van de 

Culturele Raad. Als grap gelanceerd, inmiddels uitgegroeid tot een heus 

koor.  Het koor bestaat uit: Dirigent Jim Berben, 7 muzikanten en ± 110 

koorleden. Gezocht worden nog accordeonisten. Repetities  in de Henri 

Dunantschool te Sliedrecht 

Korefestival 

Een paor weke trug sting hêêl Slierecht op een zaeterdag aal vroeg op z’n 

kop. Wat was t’r aan de hand? Het twêêde korefestival aan de Maarewede 

vong plaets en dat was grôôts opgezet deuze keer. Mor liefst 40-derande 

zanggroepe deeje d’r aan mee. Sommige grôôte kore bestinge uit wel 

meer as 100 man/vrouw en aanderes wazze soms mor met een ploegchie 

van amper 20. Aalles bij mekaor wazzen ’t een klaaine 2500 zingers, vaok 

ok nog is verstaarekt met een aaige orkessie of begelaaidingsgroep en ik 

kà je verzekere dà dat aamel bij mekaor een hêêle horde is. Die kore 

tradde op 13 verschillende lekaosies op. D’n êêne keer in ’n kaarekgebouw 

en een aandere keer in de opelucht. Ieder koor zong, over d’n dag 

verspraaid, drie keer een klaain haalefuurtie en dan sting ’t vollegende 

koor aal weer te popele om ’t podium te beklimme. ’t Liep aamel 

meraokels gesmeerd en ’t was deur hêêl ’t centrum van ons durrep een 



gezellig komme en gaon van in d’r netjieste kestuums uitgedoste 

zanggroepe.  

’t Weer waarekte dien dag ok geweldig mee, een zaolig zonnechie 

zurregde voor nog meer fêêstelijke begelaaiding. Aan peblieke 

belangstelling ontbrak het zôôdoende ok nie. In de Kaarekbuurt was ’t 

echt opschiete om van ’t Maareweplaain bij de Hemao, langs de Beth-El 

kaarek en ’t Slierechse Meseum, naer een vollegend optreeje zien te 

komme in de PKN Grôôte Kaarek bove aan de Stesjonsweg of de 

Meziektent voor ‘t ouwe Gemêêntehuis of Theaoter De Bios. Iederêên kon 

op deuze menier naer hartelust van z’n favveriete mezieksoort(e) geniete. 

Ja êêlijk, somwaaile was ’t een bietjie dringe geblaeze om op tijd van ’t 

Gemêênte Kentoor naer de Griffemeerde Kaarek te komme, lae staon as 

ie daervendaen naer de Vrijzinnige Kaarek of ’t Denksportcentrum mos. 

Meschie vraege jullie je aaige af waffere soorte zang  d’r zôôaal 

geprizzenteerd wiere? Nou dà zà ‘k ie dan is gaauw uit de doeke doen.  

Om te beginne met onze aaige Slierechse kore was dat netuulijk ’t 

Smartlappekoor Bagger, mor ok Zwijndrecht had heullies traenetrekkende 

koor afgevaerdigd. Vedders wazze d’r verschaaijene Popkore zôôas A lot 

of… uit ’t Baggedurrep, mor ok Vivid uit Paopendrecht. Ok 

gezellighaaidkore as De Klinkers uit Alblassserdam en De Smarties uit 

buurgemêênte Paopendrecht, Dan wazze d’r netuulijk  nie te vergete onze 

aaige Soli Deo Gloriao en ’t Oraotoriumkoor uit Vlissinge, ons 

Hervurremde Kaarekkoor en Mannekoor Ichthus. ’t Zou te veer voere om 

ze aalle 40 op te noeme, mor netuulijk doe ’k ‘r tekort aan deur ze niet te 

vermelde. Daerom zou ‘k iederêên van harte aan wille bevele om bij een 

vollegend Korefesival aan de Maarewede ok zellef te komme luistere. ’t 

Was in êên woord schitterend!  

Huib Kraaijeveld 

 

 

 

 

 

 

 

 


