
 
Gebouw Wilhelmus  (foto Martin Dekker} 

 
 „Wilhelmus Muziekkorpsen‟ is in de ruim 80 jaar van zijn bestaan 

uitgegroeid van een muzikaal onderdeel van de CJMV tot een moderne 
dynamische vereniging. Nadat begin dit jaar het bestuur van het 
Smartlappenkoor in z‟n geheel opstapte, heeft het Baggerkoor zich 

aangesloten bij Wilhelmus. Het koor is nu onderdeel van „Wilhelmus 

Muziekkorpsen‟. Het samengaan betreft  bestuur en oefenruimte. (B.L.) 
 

Komp 't voorjaer d'r aal aan? 

 

'k Mos vemiddag 'n paor boodschoppies haole en dà doe 'k mêêstal op de 
fiets, bij de Jumbo. Voor ons, beweuners van d'n Ouwe Uitbraaijing Oôst, 

is dat 't makkelijkste en ok nog is 'n keertie lekker dichbij. Donderdas 

komp 'r aaltijd 'n vriend bij ons ete. Dà 's aal jaere 'n goeje gewoonte. 
Zellef weunt ie tegewoordig ok op  d'n Ouwe Uitbraaijing, voor hum is 't 

mor êên straetjie deur en dan is tie bij z'n kosthuis.  

Onderweeg naer dien grôôte supermart viel 't me op hoeveul veugeltjies 
heullies mooiste fluitconcert al liete hore. 't Was meraokels, d'n êêne deej 

nog hadderder z'n best dan d'n aore. Prachtig en gêên twêê die 't zellefde 

vaarsie zonge, of beterder gezeed, flote. Jammer dà die bêêsies mor zô 
klaain zijn waerdeur je ze vaok zat wel hoort, mor nie ziet. À 'k op de fiets 

ben, dan stop ik gerust om is eefies rondom me te kijke waer of 't geluid 

vendaen komt. 't Lijkent dan wel of die flierefluiters bij d'r aaige denke of 

zegge: “Mot jie hum daer zien staon, wat mot die Kraaij van ons?" En nog 



gaauw roepe ze iets as: "Hee joh, hen wij soms iets  và jou aan?” Prompt 

houwe ze op mè zinge en verstoppe ze d'r aaige in 'n hollechie of achter 'n 
dikke bôômtak of zôôiets, want ze zijn inêêns met de noorderzon 

vertrokke. Zô nou en dan hoor ie nog een klaain schraetjie as t'r êên naer 

'n aander lôôsie verkast. ‟Vrrrrt‟ gaot 't dan en weggevloge zijn ze. Ze 
houwe bepaold nie van pottekijkers, dà 's voor mijn wel zô klaor as 'n 

klontjie.  

Nou wete jullie aamel netuulijk wel dà kraaie nie mooi kanne fluite, 
belnêênt, kraaie krasse wordt 'r ommers aaltijd gezeed. Toch zijn 'r twêê 

Kraaije die ok nie zô best kanne fluite, mor wel aerdigchies kanne zinge, 

aal zeg ik 't zellef. Ik bedoelt dan m'n zuster Nell en Huib, ikke zellef. Je 

het dà voor 'n jaer of 10 trug aamel kanne hore op de CD 'Maondag 
Wasdag'. 't Eênigste waer ie wat op aan te maareke kon hebbe, was dat 

de vaarsies in ons aaige Slierechse diëlect wiere gezonge. Mor voor wie 

daer moeite mee had, zat 'r een boeksie bij waer aalle tekste in wazze 

uitgeschreve, evegoed as dut verhaoltjie in onze durrepstaol. Nou zinge 
Nell en Huib (ik dus) aalle twêê ok nog in 't Slierechse Baggerkoor of 

immiddels beterder gezeed : 'Baggerkoor Sliedrecht'. Smartlappekoor 
Bagger, zôôas 't koor 20 jaer gehiette het, bestao nie meer. Interrene 

strubbelinge tusse 't bestuur en de leeje wazze daer d'n oorzaok van. 'n 
Klaain ploegchie leeje die d'r aaige benoemd hadde tot de kemissie 'Wij 

zalle deurgaon', het toenaedering gezocht tot Wilhelmus Meziekkurrepse 
en zijn daermee in overêênstemming gekomme. 

'Baggerkoor Slierecht' gao vedder onder de perreplu van de 

meziekverêêniging. Ze gaon ok de rippetisies in 't aaige clubgebouw 

houwe en dà beurt, net as voorheene in de Dunantschool, op 

vrijdagaevend om de 14 daege tusse 20.00 en 22.00 uur. Wie d'r mee wil 

komme zinge is van harte welkom kennis te komme maoke. 
 

Huib Kraaijeveld 
 

 
 

 


