Gebouw van muziekkorps Wilhelmus
Heibel in de tent. Leden liepen massaal weg. Het bestuur legde er het
bijltje bij neer. En zo, dachten we, zou ons plaatselijk Baggerkoor een
roemloos einde krijgen. Jammer! Hoeveel plezier hadden de zangers en
muzikanten gehad en gebracht? Maar dan! “De koning is dood, leve de
koning!“ De schouders eronder en een nieuw Baggerkoor Sliedrecht is er!
Met dank aan Muziekkorps Wilhelmus! (B.L.)
Kà jij nog (nie) zinge, zing dan mee…
Je zel ’t onderlest aamel wel geleze hebbe. Smartlappekoor Bagger hiew
nae ruim 20 jaer op te bestaon. ’t Toemaolige voltallige bestuur zag gêên
kans ’t koor nog langer voort te zette weges gebrek aan ’n deugdelijke
dirigent en veul gekwaek van ‘n ploegchie zangers. Nie aallêên tusse de
vaarsies in wiere d’r ‘onder ons’ gespreksies gehouwe, neeje d’r wier nè zô
makkelijk onder ’t zinge deur ’n burepraotjie opgezet. Dat dà veul onrust
en ontevreejehaaid onder ‘n grôôt dêêl van de leeje gaf, zal voor iederêên
doijelijk weze. Hierdeur hen d’r ‘n hôôp leeje d’r zangmap in de willege
gehonge. Zôôas ‘k aal zee, ’t hêêle bestuur wenste ’t koor met
ommiddellijken ingang te beaaindige en ’t baotige saldo van de
geldmiddele ter beschikking te stelle aan ’n goed doel zôôas bevôôbeld ’t
kinderkankerfons of ‘t Ronald Mc Donaldhuis. Dà goeje doel was ’n loffelijk
streve, mor ...?

Gelukkig wazze d’r binne ’t koor ondertusse ‘n paor leeje beraaid gevonge
’t stoksie van d’n dirigent en ’t bestuur over te neme. Vol goeje moed en
veraal goeje voornemes kon ’t koor in afgeslankte vurrem worre
voortgezet. D’r wier toenaedering gezocht tot Wilhelmus’ meziekkurrepse
en aal gaauw wier d’r overêênstemming beraaikt, zôôdat ’t koor onder
heullieze perreplu vedder kon gaon. Bijkommend voordêêl was zôôdoende
dat ’t koor in ‘t vervolleg ok in ’t aaige Wilhelmus onderkomme kon gaon
rippetere. De naom is voortaen Baggerkoor Sliedrecht en dà ’s gedaen
omdà van nou af aan ’t rippertoire nie aallêên meer uit smartlappe zal
bestaon. D’r zalle nou ok leuke en mooie, makkelijk zingbaore
Nederlanstaolige vaarsies te beluistere zijn. Netuulijk mag iederêên die
kom loistere bij ‘n uitvoering of rippetisie uit volle borst meezinge, of
beterder zouwe ze zellef ok lid kanne worre van ’t Baggerkoor. De
rippetisies, de oefenaevende dus, vinge op vrijdagaevend van 20.00 tot
22.00 uur plaets in ’t clubgebouw van Wilhelmus, P.A. de Genestetstraet
31, 3362 TE, Sliedrecht. Wie d’r meer wil wete over ’t Baggerkoor kan ok
eefies belle met Huib Kraaijeveld, 0184 417056 of Gerrit Boer 0168
326655.
Heullie twêêchies vurreme saompies de laaiding en zurrege d’r voor dat
aalles in goeje baone gelaaid wor. Ze hen daervoor huisregels opgesteld
die komme overêên met ’t belaaid van ’t meziekkurreps. Op die menier
weet iederêên wat ‘r van hum/heur verwacht mag worre en waeraan je je
aaige het te houwe as ie mè je zangoefeninge bezig ben, of nae aflôôp
nog gezellig ‘n hortie bijêên blijf in de smaokvolle barruimte. Immidels het
d’n êêste rippetisie in ’t tetaol gerinneveerde Wilhelmus clubgebouw
plaetsgevonge. Sjonge jonge, wat hen die loi d’r een waarek aan gehad
om ’t zôô mooi om te tôôvere. Ze hen daer met ’n hêêle ploeg bekant 9
maonde aan bezig gewist, mor ’t rizzeltaot is ’n plaetjie. Je mot echt is
gaauw op vrijdagaevend komme kijke, dan kà je gelijk is hore hoe ’t
Baggerkoor nou klinkt.
Huib Kraaijeveld

