
ELLUF JAAR GELEJE.... 
1953-werd·een·feest·van naastenliefde 

Motto: ,,Agge mar goed doet" 
J, beste bergenaere, aan de kop van deez jaar 
lijks terugkerende ver aal kund al zien datter in 
t jaar 1953 ginne vastenavend wle.r gouwe 

225.2"7242 
schrikkelukke overstromingsramp, waarbij onze 
Bergse Stichting Vastenavend toch ok wir nne 
prachtige taak te vervulle kreeg. Daerom gaan 
keg nog s uitvoerig 't ver aal doen zoas k da 
zicu as Sik van onze Stichting. mar teves zak 
m n ondervindinge weergeve die k opdee as lid 
van de colonm: Roode Kruis Korps te Bergen 
op Zoom. ·k Was n.1 as oHicier toegevoegd 
aan de commandant Roode Kruis Korps. Dokter 
E. Ko\e, en as zodanig wier me op d n Ie fe 
bruw.:rie plotseling ·n zeer grote verantwoor 
deluk eid op de schouwers geleet Daer kom k 
straks nader op terug. Nou gaank mee 
oe eerst terug naar t begin van november 1952, 
want dn l Ie van d"n \ Ic wier nog s evetjes 
gevicrJ. en 'oei! 
De ma die de eerste zeven levesjare van onze 
stichtig as voorzitter leiding ad gegeve, was 
as zodanig weggegaan weges t bereike van zn 
pesioesgerechtigde leeftijd Oom Jac. Becht, 
waar we zoveul aan te danke ebbe was reeds 
n eind in de 70 toen-tie ·1 ge.nog vond, en 'ij 
ad gelik ok nog 's. Op 11-II zou onze nuuwe 
voorzitter Sjuul Trimbos worre ge-hinstalleerd 

Jef de Graauw as vieze-voorzitter verrichtte 
deez plechtig eid deur Sjuul dn ogen oed mee 
de 7 lleure lint op z nne bol te zette. Na dn 
h instaliasie kwame dr 4 boere binne mee nne 
levesgrote voorzitters amer, zo eentje waarmee 
ze op de kermis op de "kop van Juf' slaan Tr 
oewer ooriéntasie mot k r nou wa bij ver 
telle • Middags ·ad Jef de Graauw, ge wit 
wel ~' ugezeed d'n Grootste Boer, de café 
ouwer van de Ster opdracht gegeve om nne 
bestuurstafel te bouwe die in mekare gesloge 

, moch~ worre. Tege de nuuwe voorzit';er attie 
op t leste moment gezeed dattie dr gerust op 
los onecht slaan. Voorzitter Sjuul 'ield zn eerste 
grote reje en sloeg tr toen op los mee znne 
voorzitters amer 'Eel de bestuurstafel in on 
derc',.;l ,1.end stukke tot grote ilariteit van eel 
t bcre gezelschap.Mee 't stemme van nne 
Prin:: wier ·t nog veul leutiger. Dr was deur de: 
commissie Protocol 'n stem- okske ge timmerd 
mee 'n gurdijn d'rvoor. waar zogezee:d in 't 
geim gestemd kon worre. 't Bestuur 'ad Cees 
Becht weer as kandidaat gesteld. mar plotse 
ling was t'r 'n groep boe.re die 'n zekere Kas 
de· :::;t,;o: as a.s. Prins voordroege. D'r wiere 
grnte propaganda plakkate opgeange. mee 
tekste as .,Kas de leste. Nllles peste· Kas (boer 

5tuart) zag tr mee zn zwart snorretje en zn 
naar vore g_ekamd 'aar ult as - nne zekere Adolf 
I] zette ok dezelfde grote mond op. Nilles 'ad 
echter gin alleve maatrege\e genome en ad ok 
z'n leutige aanplakbiljette. Na n aantal propa 
gilnda rejevoeringe, moste de boe.re netjes in 
nne rij gaan staan voor 't stemlokaal en leder 
op zn beurt most van n bekende rol op n 
vierkant plangeske n blad aftrekke en daerop 
mee mosterd stemme. Voor Nl\les 'n punt. voor 
de tegenpartij 'n stripke. Bove 't stem okske 
ing 'n bordje Nie douwe" Toen t sein wier 
gegeve om Ie stemme wilde alle 40 boere gel!jk 
naar binne. Gevolg dad't gele stemkotje as nne 
bom uit mekare barstte. De stemgerechtigde 
boere duikelde bove en over mekare, stempepier 
rond r nekke, mosterd zat overal op, De haan 
w.::zig,• fotograaf 'et zo verschrikkeluk gelache 
dattie gin kans zag om n plaatje te trekke. Ge 
zul dalwel begrepe 'ebbe da Nllles wier 'er 
koze. terwijl Jef de Graauw wir Grootste Boer 
wier. In zn lofrede op ons geliefd Krabbegat 
:i:ee Nilles onder meer Nerges ter wereld 
vindt ge ioveul menslievendheid as ier· Nie• 
mand wazzer zich op da moment van bewust 
da Krabbe.gat onder leiding van Prins Nilles 
deze bewering nog tijdes die zelfde carnavals 
dage waar zou make.. en 'oe!I 
Op 2i febn1ari 1953 wier wederom III ThaHa 
n zeer succgsvol Neuzebal gouwe, waar deur 
Prins en Grootste Boer ut nuuwe liedje bekend 
wier gemakt. 't Sloeg op de mislukte Bergse 
renbaan. ·k Denk nog wel dagge wit 'oe of da 
_g_ong: 

Me slaan weer s lekker op de nol 
Alee juuj, daer gaat ie as ne knol 
Da demme nop t kiekenepot nou geleerd 
En daerom gadet zo gesmeerd 
Dweile..' Me gurdijne n aan 
Beter in de baan, dan bij Krijne staan 
Dwveile. ! zijde d'r teut laan 
Dan motte naan de dr!nkesbak gaan staan 

Op 31 maart bezocht Nilles mee de Boereploeg, 
n 8-tal carnavalsbals. 't Sturmde verschrikke 
luk. 1 Was zelfs angstig. Bij K.N.A In de 
Korebeurs wier t bal van d'Olland ge ouwe 
Om 1 uur wiere direksie en technische men.se 
opgerope om naar de febriek te gaa n, dr 
dreigde dijkbreuk Ze wiste nog op tijd ar 
chieve en andere belangrijke pepiere in veilig 
eid te brenge. mar moeste zelf op dieje zelfde 
verdieping t vege lijf (nog in boerekiel) in vei 
lig eid brenge. De dijk brak en zowel in 't kan 
toor as in de febriek kwam zon meter of vier 
woest Scheldewater te staan Hun auto • s dreve 
as luciferdoskes de polder in Eerst de volgende 

zondagmiddag konde zij mee • n vlet in veilig eid 
worre gebracht 

DE RAMPNACHT 

Thans moet ik overgaan tot een stukje waarbij 
Ik persoonlijk zeer intensief werd betrokken zij 
het in een andere functie. Thuis gekomen van 
het Holland-bal ging ik echt niet gerust slapen 
Om 5 uur in de morgen rinkelt de telefoon 
Klappertandend op de koude gang krijg Ik de 
voorzitter van het Roode Kruis aan de lijn 
ALARM! 1 De dijken van de Halstersc polder 
zijn gebroken en er staat 4 à 5 meter water. 
Dat betekent een verschrikkelijke ramp. luidt 
het bericht. Aan mij als plaatsvervangend com • 
mandant de taak dit alarm aan de 85 werkende 
leden per telefoon uit te dragen Ik behoef 
slechts 6 adressen te bellen waarna volgens 
een sneeuwbalsysteem ale anderen worden ge 
waarschuwd. Er bijkt telefoonstoring. ik kan 
slechts 4 adressen bereiken. Dan de anderen 
maar per fiets. Al ik bij het eerste adres kom 
is er ook storing bij de electriciteit. Hui~bel gaat 
dus niet. Na veel bonken op de deur wordt 
er Open gedaan. Direct volop activiteit. Vol• 
gend adres is Dubbelstraal. Reeds onder de 
Gevangenpoort rijd ik door het water Alle 
kelders in de Rijkebuurtstraat blijken te zijn 
ondergelopen. Nu pas realiseer ik mij hoe 
hoog het water is geweest. Nog voor half zeven 
zijn practisch alle leden aanwezig in het Roodc 
Kruis-gebouw aan het Bolwerk. Algemene voor 
bereidingen tot hulpverlening worden getroffen 
terwijl de commandant en ik een bezoek bren 
gen aan het gemeentebestuur van Halsteren 
Daar horen wij slechts dat de brandweerauto 
om 3 uur snachts de polder is mgereden om 
de mensen te waarschuwen. Zij konden nog op 
het nippertje bct natuurgeweld o.1tsnappen toen 
de dijken braken. met achtedatîng van drie man, 
waarvan er twee :i:ijn veidronken. terwijl de 
derde de volgende dag bewusteloos op een stuk 
dijk werd gevonden. Door de duisternis was er 
absoluut geen overzicht te krijgen van hetgeen 
er gaande was. Dus terug naar Bergen op 
Zoom Daar werd opdracht gegeven zorg te 
dragen voor brood, boter, beleg enz. zodat onze 
dames de nodige lunchpakketten zouden kunnen 
klaar maken als er straks ploegen zouden wor 
den ingezet. Om half acht gaan we weer naar 
Halsteren Het begint licht te worden. Overal 
zien we nu grote gaten in de dijken. De polder 
is een woeste binnenzee gewórden. Overal zien 
we mensen op daken zitten We zien ook plaat 
sen waar eens een huis stond en het doet ons 
het ergste vrezen Burgemeester Elkhuhen h 

ten einde raad. Het is ook onmogelijk om m 
een dergelijke situatie hulp te bieden. Er is reeds 
overal naar toe gebeld om boten o.a. naar de 
ponteniers in Gorinchem. Daar horen we dat de 
gehele Zuid-Westhoek van ons lano getroffen 
is. Er wordt contact opgenomen met Bergse vis 
sers. Reeds om half negen slippen enkele boot 
jes door de dljkgaten de polders in. Bergenaren 
blijken het te zijn die met heldenhoed hun leven 
wagen voor hun medemensen Prachtwerk ' 1 
lk heb groot respect voor deze mensen, en daar 
om mag het hier nog wel eens verteld worden 
Terug in het Rode Kruis-gebouw worden een 
aantal maatregelen genomen. Een ploeg gaat 
naar de Thoolse weg die gehed blank staat 
Nog voor 9 uur hebben tij de euste zeven do· 
den geborgen. Ook nog voor 9 uur is vanuit 
Bergen op Zoom het noodziekenhuis van het 
ROO<le Kruis aangevoerd en staan in de Jon 
gensschool 90 complete bedden klaar om slacht 
offers op te nemen. De meisjesschool wordi in 
gericht als opvangcentrum voor mensen die 
slechts het vege lijf en Wil! natte kleren hebben 
kunnen redden In het dorp wordt reeds kleding 
Ingezameld. Maar uitkomst wordt gebracht al, 
het een van onze bestuursleden bij de Overste 
Pino in de Wilhclminakazerne lukt 1000 com 
plete militaire kledinguitrustingen op de kop te 
tikken. In drie dagen tijds worden 500 van deze 
pakketten in bruikleen gegeven, waarvan een 
wakkere Roode Kruis ploeg keurig administratie 
hield. Mannen. vrouwen en kinderen liepen er 
militair bij. maar ,dat was ln ieder geval warm 
en droog. Dag en nacht hebben onze ploegen 
geploeterd, In regen, hagel en sneeuw. soms tot 
aan hun middel in het ijskoude water om de hel 
pende hand te bieden, en dat 14 dagen lang 
Als in lialsteren de zaak loopt wordt er con 
tact opgenomen in Bergen op Zoom. Langs de 
spoorlijn naar Zeeland in wachtpost I i blijkt 
een gezin in gevaar. Een kraamvrouwtje met 
een kindje van een dag oud. een kindje van 
twee jaar, de vader en een schoonmoeder Het 
bootje dat anders in het Volkspark ligt. wordt 
door gemeentewerken overgebracht naar de 
Stalenbrug en te water gelaten Windkracht 12 
Enkele wakkere roeiers en een zeer moedige 
Roode Kruis helpster varen naar het hui.sJ• en 
smaken het genoegen deze· merisen in veilig beid 
te brengen. Het zou mij te ver voeren al deze 
verhalen hier verder te vertellen, daarom ga ik 
de gebeurtenissen weer op de voet volgen Na 
dat 's middags de eerste hulp van buitenaf bin 
nen kwam n.l vanuit Den Haag. 3 ambulance 
wagens en 12 man personeel. werd ik dringend 
arm de telefoon gevraagd 
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PRINS NILLES BELT OP. 

Hij vraagt mij hoe het in Halsteren is en of ik 
meerdere berichten voor hem heb. Als ik hem 
vertel hoe de zaken er bij staan is er geen se 
conde twijfel of een houding van nog even af 
wachten. Ilij neemt onmiddellijk het besluit : 
Dit jaar geen carnaval - geen gge mar leut 
et - maar nu .AGGE MAR GOED DOET 
Daarmee was iedere rechtgeaarde Bergenaar 
het roerend eens en ze zouden het nog eens 
bewijzen ook. ' 
's Avonds vertrekken in een vliegende sneeuw 
storm 150 particuliere auto 's, enkele autobus 
sen en een Roode Kruis ploeg naar Fijnaart. 
Het moet geëvacueer'd worden. Als zij daar 
aankomen . blijkt dat Breda ons is voorgeweest. 
Een gebrek aan coördinatie in de hulpverlening. 
's Nachts om 3 uur meldt zich de Kapitein Del 
pace van de legerplaats Ossendrecht op 
het Roode Kruis gebouw, met de mededeling 
dat Generaal Hasselman de legerplaats ter be 
schikking stelt voor evacuees. Zijn tweede me 
dedeling dat Rilland Bath met spoed ontruimd 
dient te worden omdat ook daar nu dijkbreuken 
voorkomen, is heel erg. Er is nog één Roode 
Kruis ploeg in reserve en die moet daar direct 
naar toe. De voorzitter van de RK. EH.BO. 
ver. met een Roode-Kruis-helpster gaan de ad 
ministratie voeren en doen dat voortreffelijk. Er 
worden te Ossendrecht 2500 vluchtelingen 
onderdak gebracht. Deze legerplaats stond kant 
en klaar maar er waren nog geen recruten die 
er in moesten en kwam nu dus prachtig van 
pas. U zult kunnen begrijpen dat die eerste 
week van slapen niet veél terecht kwam. Ber 
gen op Zoom en in 't bijzonder het Roode Kruis 
gebouw vormde 'n sleutelpositie in het rampge 
bied. Het was daq en nacht open, terwijl de be 
stuursleden om beurten dienst deden aan tele 
foon e.d. Er werd om van alles en nog wat 
qevraagd. Om U een indruk te geven: lieslaar- 
7.en. schoppen. zandzakken. eten voor dijker 
kers. Dit alles met duizenden stuks teqelijk. 
Lange rubber handschoenen voor het bergen 
van lijken. Geneesmiddelen. uitrustingen voor 
doktoren, die alles hadden verloren. Alles 
kwam er, tot en met 6 grote lichtagregaten en 
dit binnen no-time. 's Morgens besteld, nog voor 
de middag geleverd, hetzij per schip, per duck 
of per helicoptére. Vooral deze laatste hebben 
bij het reddingswerk pracht diensten bewezen, 
evenals het groot aantal particuliere auto 's dat 
ons door goedwillende Bergenaren ter beschik 
king werd gesteld. Het Leger des Heils kwam 
met twee keukenwagens om ons van warm eten 
te voorzien. De Roede Kruis-colonne uit Den 
Bosch kwam ons assisteren. Nijmegen en rn 
hem werden ingezet op het eiland Tholen, waar 
vooral het dorp Stavenisse zeer zwaar getrof 
fen was. In vaten van de Spiritusfabriek werd 
drinkwater gestuurd naar Zierikzee. j 

Alleen reeds in Halsteren verdronken 87 van 
• de 7000 inwoners, hetgeen meer dan 1 % is. 
Een zeer droeve balans. In hef gehele rampge 
bied zijn bijna 2000 slachtoffers gevallen, ter 
wijl zeer velen alles verloren wat zij eens be 
zaten. 
Het Bergse Roode Kruis heeft zich bij de hulp 
verlening zeer kranig gedragen en ik ben nog 
altijd zeer dankbaar dat ik mijn steentje mocht 
bijdragen. Maar naast deze werkelijke hulpver 
lening deed het Nationaal Rampenfonds een 
oproep om allerwege geld in te zamelen om de 
nood zo goed mogelijk te kunnen lenigen, en 
daarbij kreeg onze Stichting een prachtige taak 
te vervullen. 

I 

DE BERGSE HULPACTIE 
VOOR HET RAMPENFONDS 
Op dinsdag 3 februari hield het gemeentebstuur 
een vergadering met de besturen van de grote 
organisaties in onze stad. Het bestuur van onze 
Stichting verzocht daar aan wereldlijke en gees 
telijke autoriteiten of zij de geldinzameling 
mocht organiseren. In verband met de komende 
carnavalsdagen was de financiële commissie 
juist bezig met geldinzamelingen. Niemand had 
daartegen ook maar enig bezwaar. Wat nu 
volgt is ontleend uit het officiële verslag van de 
penningmeester van de actie ,gge mar goed 
doet, de heer P. Nijssen jr. Reeds diezelfde 
dinsdagavond kwam de Grote Raad van de 
Stichting bijeen om plannen te maken. Op za 
terdag 7 februari zou een straatcollecte worden 
gehouden onder het motto : ..De ton moet vol." 
Streefhedrag j 100.000.-. Centraalpost voor 
deze actie: het bureau van V V.V. Bedrijven 
en verenigingen werd een brief gezonden om 
flinke bijdragen te storten op rekening van het 
Rampenfonds. In de vergadering van de Stich 
ting werd besloten dat een bedrag va 1 f 4500, 
uit de kas van de Stichting naar het Rampen 
fonds zou worden overgemaakt. De nauwelijks 
vijftig aanwezige leden van de Grote Raad 
brachten onderling een bedrag van f 3400,- 
op tafel, voorwaar een pracht voorbeeld. In 
slechts vier dagen werd een daverende huis 
aan-huiscollecte uit de grond gestampt. Ieder lid 
van de Grote Raad diende te zorgen voor drie 
of vier collectanten. Op de Markt werd een 
grote ton geplaatst als symbool voor de slag 
zin De ton moet vol." Alle collectanten liepen 
met oestertonnetjes als collectebussen. De slag 
zin .gge mar goed doet" sloeg enorm in. Nog 
nooit was het in Bergen op Zoom gebeurd dat 

een straatcollecte een bedrag opbracht van 
f 34666,64, waarbij 64 briefjes van j 100,-. 
Verschillende Bergse verenigingen brachten 
j 4431,56 bijeen, terwijl de carnavals-teerclubs 
voor f 4095,10 zorg droegen. Met hetgeen door 
bedrijven rechtstreeks aan het Rampenfonds 
was overgemaakt ( dit bedrag was niet minder 
dan f 43.000,) kan het bestuur op carnavals 
dinsdag aan de Burgemeester mededelen dat er 
een bedrag van f 127.912,63 was opgehaald. 
Daar bleek bovendien nog dat de openschaal 
collectes in de Kerken een post opleverde van 
ruim f 14.000,-, zodat er in totaal toen was 
opgehaald f 142.000,-. Burgemeester Peters. 
die zich zijn eerste carnaval in Krabbegat wel 
wat anders had voorgesteld, was zeer dankbaar 
met de behaalde resultaten. Uiteindelijk werd het 
een bedrag van rond de f 150.000, als gevolg 
van bridge-drives, voetbalwedstrijden e.d. die 
ten bate van het Rampenfonds werden gehou 
den. Dit betekende dus een bedrag van f 5, 
per inwoner, hetgeen verreweg het hoogste was 
in ons land. De totaalkosten aan deze collectes 
ten laste gelegd bedroegen slechts f 13,55 en 
dat was voor postzegels. De post kan nu een 
maal niet voor niets werken. Alle andere Ber 
genaren, die iets leverden, wensten voor dit 
doel geen rekeningen te zenden. 
In een brief aan het gemeentebestuur uitgaande 
van de voorzitter van onze Stichting, waarin de 
resultaten van deze geldinzameling werden be 
kend gemaakt, dankt de voorzitter voor het 
vertrouwen in de Stichting gesteld, en schrijft 
hij verder dat alle leden van de Grote Raad 
met evenveel toewijding deze taak hebben ver 
vuld als andere jaren aan de voorbereiding van • t 
carnavalsfeest. Tot slot schreef hij letterlijk : 
,Gezien het resultaat kunnen wij met een va 
ant op de strophe van Merck toch hoe Sterck" 
zeggen .BERGEN OP ZOOM HIELD ZICH 
WEER VROOM 
Inderdaad beste krabben, in het droeve voor 
jaar van 1953 hielden de Berg enaren zich bij 
zonder vroom, of het nu was als Roode Kruiser 
aan het waterfront, of als sorteerder van inge 
zamelde kleding. of dat men werkzaam was op 
een der evacuatie-centra. dat doet niets ter 
zake. Ieder deed naar beste weten zijn menslie 
vende plicht en maakte de woorden die Nlles 
op d'n lle van d'n lle sprak tot waarheid: 
.Nergens ter wereld vindt ge zoveel menslie 
vendheid als hier.' 
Rest mij nog te melden dat er toch een carna 
valskrant werd uitgegeven met een aparte kop 
erboven ..AGGE MAR GOED OET" 1953 
met een toepasselijke randversiering van L. 
Weijts. De opbrengst van de advertenties kwam 
natuurlijk ten goede aan het Rampenfonds. 
Hiernaast laat ik U de tekst volgen van de 
proclamatie van Prins Nilles, benevens een 
woordje van de Grootste Boer. waaruit blijkt 
dat hij in het rampjaar geen 11 geboden had. 
maar slechts 1 gebod. 
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PROKLAMATIES 
n Droeve plicht heb ik vervuld toen ik me na de nationale ramp tot U richtte met 
een oproep tot naastenliefde. Een grote vreugde was het te ervaren dat het 
nieuwe wachtwoord voor Vastenavond 1953 door het Krabbegat spontaan is over 
genomen en omgezet werd in de daad 

AGGE MAR GOED DOET ' 

Er is veel goed gedaan ! Gij allen hebt spontaan gedaan wat mogelijk was. Gij hebt 
getoond dat Uw hart behalve uitbundige vreugde ook gulle vrijgevigheid weet op te 
brengen; dat gij behalve de saamhorigheid in de leut van onze krabbengemeenschap 
ook de saamhorigheid in het leed van anderen kent 
sergen heeft zich van zijn beste zijde laten zien! Vreemd zal het zijn, het dit jaar 
~onder ons Vnstenavondfocst te moelen stellen Doch ook dit offer hebben wij met 
blijmoedigheid te brengen, in het besei van alles wat er geleden is én in het besef 
van alles wat nog gedragen zal moeten worden om de gevolgen van de watersnood 
te boven te komen. 
En dan wensen wij dat spoedig de dijken hersteld mogen worden. en de huizen her 
bouwd. het land herwonnen en het geluk hervonden 
Het leven gaat voort1 - Ook als dit jaar het klingelen der sneeuwklokjes niet ge 
hoord kan worden omdat het overstemd wordt door het galen van de doods 
kk,kken. toch komt er weer een nieuwe lente 
Het leven gaat voort ! Het volk van Nederland zal worstelen en ook deze ramp 
weer te boven komen 
En als in het herwonnen land het leven zal zijn herbegonnen. het leed vergeten en 
he:t geluk hervondcn. dan zal ons carillon 1·,. h!ijc tinkden v.d. sneeuwklokjes ver 
duizendvcrvoudigen en ons opnieuw oproepen to een uitbundig feest van vreugde 
om ons bestaan; dan zal OM Krabbegat weer mogen bruisen van plezier. dan zullen 
de Krabben elkaar weer vinden in de: leut 1 

Voor dit jaar spreek ik de wens uit dat wij allen bij het bepalen van onze houding 
in deze dagen de naastenliefde niet uit het oog zullen \ erliezen 

gge 't mar GOED doet' 
+ Zal oe goed doen' 

Uw a\ler 
NILLES 1 

Een woordje van de Grootste Boer 

13ergenaire, 

Al cel veul jare eb ik oe In deze tijd, vanaf dees plekske, in onze krant aan meuge 
spore om oe eige op te •make en voor te bereije op de kommende: dage 
Bel dikwijls eb ik oe dan vanweges eel Berge gevraagd. om. zooas wij da dier zoo 
gaere zegge .. Oewen beste tengel voor te zette" 
Da deede dan ok. ja da deede zooas alleen Berge da mar kan. want as me nier wa 
doen, dan doen met goed Wij kunne zoogezeed erges voor wcrm loope 
Dees jaar mensc. vraag ik oe da dok weer. mar nou. omdat ·t cel ard noodig is 
vo::,r 'n ander doe! Ik vraag oe wèèr om .. werm te loope mar nou voor .. aggc mar 
goed doet, om te ellepc. waar en oc ge mar kunt 
Veul edde al gedaan, veul edde al gegeve waarvoor ik oc eel arteluk bedank van 
weges 't actie comité 
Mar zet nou. vooral in de kommcnde dage. nog is ckstra Oewen beste tengel voor 
Dees jaar gin elf gebooje. mar één gebod.BEMIN D'OE NAASTE 

Meer eb ik oe nou mie te zegge 

DE GROOTSTE BOER 

Beste lezers en lezer•,;en. U heelt weer kunnen 
zien dat wij Bergenaren echt niet alleen car 
naval kunnen vieren. maar als het nodig is wer 
kelijk de handen uit de mouwen kunnen steken 

Het was niet zulke leutige lectuur als andere 
jaren. Ik ben echter dankbaar dat ik het na elluf 
jare nog eens opnieuw op papier kon zetten 
Volgend jaar wanneer ik hoop te kunnen schrij- 

ven over het succesvolle carnavalsjaar 195i. 
toen wc zongen van t etter nie gedoge, me 
n'ebbe op stal gestaan, en Prins Nilles het 
.hgge mar leut et niet meer voldoende vond 

en als zijn mening verkondigde dat het moest 
worden: .. Aggc mar veul leut et 
Tot volgend jaar op deze zelfde plaats 

de Sik 
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