Het arbeidsbureau in de Kerkbuurt waar de werkelozen in de
crisistijd in de rij stonden om te stempelen …

Arbeidbureau in ’t kort …
Schoolgebouw (C12) en schoolmeesterswoning (C14) uit 1884.
In het gebouw kregen de kinderen van school 4 les. De eerste
bewoner van het pand was bovenmeester Van der Hoeven. Na
het sluiten van de school (1930) kregen de panden een andere
bestemming. De school werd verbouwd tot gymnastieklokaal.
De woning werd in 1931 betrokken door het Gemeentelijk Arbeidsbureau. Op 1 mei 1947 kwam de heer Jongejan als directeur in dienst. Het arbeidsbureau heeft tot de beginjaren ’60 als
zodanig dienst gedaan. Het is gesloopt om een betere toegangsweg tot het destijds dienstdoende ziekenhuis mogelijk te
maken.

Sombere en piekere,
mor ok hoopvolle verwachtinge
D’r staot vandaeg, nou ‘k dut schrijft, een sturremachtige wind
en d’r zijn hêêl d’n tijd regenboie. ’t Is zô’n mistrôôstige, gêêsdôôjenden dag en daerdeur kà je buiteaktivitaaite wel vergete. Wà gao je nou op zô’n dag doen? Een mens wil ommers wel
tot een aangenaome en zinvolle daginvulling komme. Daerbij
kà je onaaindig veul keuzes maoke. Denk bevôôbeld mor is aan
’n goed boek dà je al hêêl lang is wou leze. Je kan ok besluite
je ouwe verzaomeling foto’s, poszegels, munte of aandere verzaomeling is goed op orde te brenge, mor je kan ok aan hêêl
aandere bezigheeje denke.
Neem bevôôbeld schildere of een ’stuksie’ schrijve zôôas ik nou
doet. Je mot, ving ik, wel wà gaon doen dà je as aangenaom
ervaert, want aanders draaig ’t gevaer dà je gao zitte sombere
of piekere en dà je je aaige zurrege gao zitte maoke over je
toekomst. Voordà je ’t deur het, zit jie in een winterdippie. De
ekenomische veruitzichte voor Nederland en ok Europa zien d’r
nie aals te best uit en de verwachting is dat onze welvaert wel
is tò stilstand zal kanne komme of zellefs staarek zal kanne afneme. De lôône, pesjoene en uitkeringe zouwe, as ie de leste
nieuwchies mag glôôve, in 2013 wel is flink achteruit kanne gaon en de laste konne ok wel is veul zwaerder gaon worre.
We worre d’r langzaom op voorberaaid dà we zalle motte gaon
bezuinige. Je mot ‘r tò nie an denke dà me weer in de rij motte
gaon staon bij ’t arrebaaidsbereau! Bij aal dut sombere nieuws
is t’r gelukkig ok hoopvol nieuws. ’t CBS jubelde onderlest dà
we mè z’n aalle ouwer worre. Manne die nou 65 jaer zijn, zouwe gemiddeld nog 17,6 jaer te leve hebbe, en vrouwe nog bekant 20,8 jaer. Sommige geleerde denke dat ‘t gemiddelde nog
hôôger zal weze. ’t Schijnt te komme deur betere hygiëne, inentinge en staarek verbeterde medische behandelinge. Naer
verwachting zal dà nog deurzette.

‘t Voorkomme en de bestrijing van kanker, dementie en aandere (ouderdoms)kwaole verbetere ok nog hêêl d’n tijd. De vraeg
is of ’t wel zô leuk is om hêêl aareg oud te worre. Nou, voor
mijn wel hoor. Ik vingk ’t geweldig dà ’k kans maokt om in goeje gezondhaaid en condisie oud te worde en daerdeur aan ’t
sosjaole leve kan blijve dêêlneme, want dà ’s voor mijn wel een
abselute voorwaerde om een gelukkig leve te kanne laaije. Een
êênzaom leve achter de geraoniums lijkent mijn een regelrechte ramp. Zô zie je mor dà veul afhangt và je aaige instelling.
Dus nie sombere of piekere, mor perbere te geniete van aalle
daege asof ’t je laetste is!
Piet van Grietjies

