
 

Optreden Baggerkoor in de Muziektent 

Zaterdag 29 september houdt Samen voor Sliedrecht in samenwerking met OVK Sliedrecht en 
Stichting Sliedrecht Cultuur van 10.00 - 16.00 uur het Living Statues and Art Festival. Op 
winkelpromenade de Kerkbuurt staan 50 kramen met Kunst en Crea van onbekende en bekende 
schilders en kunstenaars uit Sliedrecht en directe omgeving. Ook is er straattheater en levende 
standbeelden van 12.00 - 16.00 uur.(BL) 

Saai durrep? Belnêênt!!! 

Net trug van de camping kom ie d’r al rap achter dà Slierecht lang nie zô’n saai durrep is, as 

dat ’r wel is van gezeed wordt. We wazze deuze keer nie zô wijd van honk. Nae 40 

kilemeterties op d’n teller wazze we d’r al. Een boerecamping onder de rôôk van Oôsterhout. 

Klaain, mor fijn zôô gezêêd.  

D’r was daer in de buurt van aalles te doen. Wat zou ie denke van ’n otoped-step-wedstrijd 

vanaf Rotterdam naer daerene? Een fietsvierdaegse, die gehouwe wier net op de daege dat ’t 

ietewat regende. Pech netuurlijk, mor de pret was t’r nie minder om! Een Europees 

sporttoernooi voor jongeloi en host zou ’k nog vergete de zandsculpture te noeme. Wà kanne 

mense toch prachtige dinger met ’r hande maoke!  

Nou hà ’k de gang van zaoke in Slierecht wel aerdig bijgehouwe op Google en Facebook en 

wis ‘k wel wat ’r op staopel sting in ’t baggerdurrep. Nee, gêên Baggerfestival. Dà stao voor 

’t kommede jaer genoteerd. Wél ’t jaerlijkse gebeure in Kaarekbuurt-West, de ‘Late 

Summer Fair’. ‘t Weer viel aareg mee dien dag, en dà broch hêêl wat loi op de bêên. ‘t 

Slierechs Meseum, De Stambôôm en de Historische Verêêniging wazze bij mekaor te vinge in 

drie kraempies. Nou nog op drie plekke, mor binnekort onder êên dak in de Kaarekbuurt. Aal 

met aal een gezellig daegchie.  



‘k Het ’r nog een fillempie over gemaokt dat op Facebook zô’n 2000 keer is bekeke. Daer 

stinge ok de beelde op die gemaokt wazze in ’t gebouw dà vroeger angedoid wier as ’t 

Kaareksie van Juffrouw Doets. Laeter op de middag ben ’k nog op ’t fietsie naer de Westwijk  

gereeje. Wat daer aan ouwe brommerties sting uitgesteld liet ’t waoter uit me mond lôôpe. 

Pure nostelgie! Aal die mooie, goed onderhouwe en opgepoetste karrechies wazze voor ’t 

grôôtste dêêl nog te berije ok! In ’n optocht trokke de aaigenaers, meschie wel de nozems uit 

de jaere ’60, deur Slierecht en omgeving. 

Trewaail ‘k dut schrijft, staot ’t vollegende al weer te gebeure: ‘t korefestival! ‘k Ben 

benieuwd hoe leuk dat dà zal weze. ‘k Gaot ’r ok weer filleme. Geluid hoef ‘k ’r dan nie  bij 

te verzinne, daer zurrege de kore otomaotisch zellef wel voor. ’t Zal best ’n drukte van 

jewelste geve! Zaeterdag de 29
e
, is ’t alweer prijs. Dan orgaoniseert ‘Saome voor Slierecht’ in 

saomewaareking met de winkeliers in de Kaarekbuurt en de ‘Stichting Slierecht Cultuur’ van 

tiene tò viere ’t Living Statues and Art Festival. Levende Stanbeelde en Kunstvoorwaarepe op 

z’n Slierechs gezeed. D’r staon dan 50 kraome mè waareke van onbekende en bekende 

schilders en kunstenaers uit Slierecht en de naeste omgeving. De stanbeelde benne te 

bewondere tusse twaoleve en viere, en vedder is t’r ok nog straettheaoter!       

Slierecht saai? Belnêênt! De orgaonisaosies doen aareg d’r best, mor ze benne wel aangeweze 

op ’t enthousiasme van de Brijhappers en de loi uit de omgeving. Laete we d’r mè mekaor ’n 

leuk fêêst van maoke. Voor ’n fillempie d’r van zurreg ik dan wel weer! 

Besjaon 

 

 

 

  


