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‘Dia’s kijken’ tijdens Bruiloft Bessie & Bap 
 

1. !Stoet trouwen:  uise trouwdag. Hier bin ik nag een een stuk groter dan jou. Ken 

je neegeen wet 62 en een half jeer mit jou mit mij uh deen et  

Bap: Je moete ok nie alles zo heet weske, deer krimt alles van. 

2. Burgemeester van Hout: Hier steet burgemeester van Hout uis op te wachten 

om mijn lot  te bezegelen. 

Bap: Wet un geduld at die man. Net as ik…….   

Dit is ut begin van ut eind. Eiland weg   

3. Foto weg: Hier loop je de rest van de weg te zooken. toen wazze  ze ok al de 

weg kwijt bij rijkswaterstoat.  

Bap: Ik loop de strepe te zooke, moar toen adde ze utselefde weruk gebruik veur de 

weg as nou! 

Asfalt van glassex, dat droogt streekloos op. 

4. Dijkwerker: Dit is een bizoundere foto. Je binne an ut werruk  bai Sijmen Appel 

in de stiene an de dijk soamen mit Dirk uithuisje.  

Bap: Joa, deer ew ik ok m’n stientje an baiudroage. 

Bessie proat me dr nie van dat stuk dijk is ut slechtste van  merreke 

5. Botter : Dit is je leste werruk dag  dag bij Sijmen Appel. Je biine ontslagen 

omdat je een krawoagen mit plomstiene in de botter van buurman joap leeg uh 

kiepert hewwe, dwars deur de bodem. Je wazze jelours omdat joap an mij uh 

frummelt et mit koninginne dag. 

Bap: joa, rot vent! Eel m’n koninginne dag nee de knoppe. 

6. Naco bus op de dijk. Hier geeje mit de nacobus nee munnikkendam om te 

werruke in de diepvries. Op de dijk bin je ur uit uh zet van wege de stank.  Je wazze 

naggeniens begonne, ken je neegeen .  

Bap: Toen kon je nag welis schuile in un busokkie, nou trappe ze die allegoar veur 

lellegut  inmukoar. 

7. Was : hier ange je ounderbrooken an de roop. Normaal ad ik ur moar ientJe in 

de week. Maar hier was je aan de schijjt . Ut binne gieniens alle onderbrooken, de 

rest steet uit te koken op ut machientje.  

Bap: ik weet nie meer wet je toen ukookt adde, moar ut ging ur sneller uit dan in. 
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8. Parkeerterrein: joap van outger geeft uitleg over de parkeerpoal. Toen begrepe  

de toeristen d’r ok al gien zak van.  

Bap: Nou toen was ur in iedergeval ientje annustelt om ut uit te lege. Nou moete ze 

moar gokke of nee Deen. 

9. Naco bus. Dit was je eerste en gelijk je leste dag as buschaffeur  bij de naco.  Je 

ad de afslag nee merruke uh mist. Ze hewwe je uh vonde op de afsluitdijk mit een 

lege tank. 

Bap: En m’n kruikie mit jonge was ok op. Was wel un erug gezelluge dag. 

10. Esso tanker: je hewwe uh nag een blauwe maandag bij de esso uh werrukt.. 

Hier hew je net een  verdwaalde duitse U boot overvaren.  Ik ad je weer 

deurdeweeks thuis. 

Bap: d’r riep ur nag ientje “biete, biete, biete” moar die adde we net de event d’r 

veur ete. 

11. Bak: Koa in ut baggerwerruk op een bak. Grote veurdeel was dat je gien kwoad 

kon , d’r zat gien motor in en je wazze toch de hele week weg.  

Bap: fuikie mee, ookwant mee, deer ew ik zo un mooie tijd at.  

12. Afbraak kerk ; Hier bin je de gereformeerde kerk aan ut slopen, vlak veurdat je 

viel  . De afbroak van het gereformeerde bolwerk.  We moste soamen op weg. Nou 

moet ik de iene week uit en de oare week thuis, net as bij voetbal .Koa geet allien 

thuis.  Hij et de klink van de gereformeerde kerk nag nooit uh zien.  

Bap: bai uis klinkt de klok kroak elder.  

13. Foto dokters. Je wazze bij de dokter uh weest veur je bien omdat je uh valle 

wazze bij ut slope van de kerruk. Je most een foto moaken van de dokter hadde ze 

uh zaat.  

Bap: Joa, wet dat nou mit m’n bien te moake at weet ik nag nie. 

14. Tatjana:  elke ochtend werd ie wakker en dan had ie de hoop  dat ik er zo uit 

zou zien. Hij et tot op de dag van vandaag nie in de goaten dat ie al 62 en een half 

jeer neest een as wijf verklede vent laat 

bap: D’r binne dinge die ok moar beter nie kenne wete, moar ut was wel un eruge 

mooie tijd! 

           


