
 

Optreden van het Baggerkoor in de Kerkbuurt 
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De zangers en zangeressen van het Sliedrechtse ‘Baggerkoor’ 

vertolken met veel plezier smartlappen, levensliederen en 

zeemansliedjes. Met een brede lach worden de meest afschuwelijke 

en droevige teksten, zoals hier in de Kerkbuurt, voor het voetlicht 

gebracht. Eens in de veertien dagen, op vrijdagavond repeteert men 

in een gezellig-chaotische sfeer in de Henri Dunantschool, Kerkstraat 

15 in Sliedrecht. Introducees zijn welkom om een keer (gratis) te 

komen kijken, luisteren en meezingen. 
 

Hêêl de Kaarekbuurt zong mee 

Een paor weke trug honge d’r dwars deur Slierecht aamel van die 

aanplakbeljette aan lantaerenpaole en vekeersborde waerop sting: 

Hêêl de Kaarekbuurt zing mee mè ‘Smartlappekoor Bagger’. Nou daer 

wouwe me wel-is wà meer van wete. Wà was t’r aan de hand en 

waerzôô gong dà gebeure? Op dien bewuste zaeterdagmiddag was ’t 

op ’t Maarewedeplaain, je weet wel, daer bij de Hemao, de Gaoper en 

dà gezellige terras van D’n Dijk een drukte van  jewelste. D’r was een 

fêêstent opgebouwd voor ’t adminestraosie/ belastingkentoor van Gijs 



v. d.  Leeden. Die tent was beschikbaor gesteld deur ’t resterant ‘Kom 

Aan Taofel’ en in dien tent sting ’t smartlappekoor met heulieze 

geluidsboxe en verstaarekers opgesteld. Ze hadde ok nog ’n 

soortement ‘prijsvraeg’ uitgeschreve. Viao de site 

www.smartlappenkoorbagger.nl op ’t internet kò je uit ’n lijsie van 40 

smartlapvaarsies een top 5 deurgeve. De prijsies wazze de bekende 

CD-chies van ’t koor en ’n dot mense han de moeite genome dat te 

doen.  

’t Was van ’t begin af aan een lust om te zien dà nie aallêên ’t koor 

sting te zinge. Neeje,  bekant aalle mense op ’t hêêle plaain zonge uit 

volle borst mee met de bekant voor iederêên bekende ouwe wijsies! 

’t Lekend wel een soortement van reünie, zôôvel oud-leeje van 

‘Bagger’ azze d’r wazze komme opdaoge. In de pauzes, tusse de 

optreejes deur, mos t’r hêêl wà worre bijgepraot. ’t Was wel boffe met 

’t weer, in tegestelling tot de veruitzichte was ’t fêêstelijk zonnig met 

’n kostelijk temperetuurtie. Ideaole omstandigheeje voor ’n fêêsie, 

want ’t koor begon mè dut optreeje de viering van hullies 20-jaerig 

bestaon. Waer blijf de tijd, denk ie op zukke memente. ‘k Weet nog 

mor aals te goed hoe ’t  begonne is. Iederêên doch ’t zel met ’n 

enkelde keer mè mekaor zinge wel over weze, mor ’t pakte hêêl 

aanders uit. ’t Wier, en is nog aaltijd, een grôôt succes. Binne de 

korste kere wazze d’r 140 leeje, 130 zingers en 10 muzikante. 

Jaerelang was t’r zellefs ’n wachtlijst waerop mor liefst meer as 50 

kandidaot-zangers stinge.  

De gemiddelde leeftijd is nae die 20 jaer wel behoorlijk verouwerd. 

Van gemiddeld 50 jaer is ’t nou temet 70 geworre. Een wachtlijst 

bestao nie meer. Dus wie zin het om lekker, nie aals te ingewikkeld, 

te zinge, die is van harte welkom een koorrippetisie bij te weune. Om 

de 14 daege oefent ’t koor in de Henri Dunantschool, ingang 

Kaarekstraet, op vrijdagaevend tusse 20.00 en 22.00 uur. De 

contrebusie is  mor €42,50 voor ’n hêêl jaer, dus daervoor hoef ie ’t 

nie te laete. D’n êêst vollegende keer kà je ’t koor beluistere tijdes de 

Maarewebolderbraoderie op 18 juni om 13.00 en 14.00 uur. 

Huib Kraaijeveld 

 

http://www.smartlappenkoorbagger/

