Boekwinkel De Waard in vroeger tijden …
Boekhandel De Waard sloot zaterdag 30 maart de deuren. Na meer dan 100 jaar een prominente
plek te hebben ingenomen zetten Gijs en Ad de Waard een punt achter hun activiteiten. In 1911
begon opa Arie Gijsbert zijn zaak op de plek waar nu ‘Sjeun Optiek’ is gevestigd. In 1925 streek het
gezin neer op de huidige plaats. De panden werden in 1979 samengetrokken tot boekwinkel en
drukkerijruimte.(BL)

Ad en Gijs echt van d’n dijk …
Percies ’n jaer geleeje hong slaoger Verwaij z’n worst an de willige en nou het ok Boekhandel
de Waerd z’n pijp an Maertes gegeve. Gut alleevel, zee ik, weer ’n zaok daer weg, d’r blijf
bekant niks over in die contraaie. Waerom mò ‘k nog naer de Kaarekbuurt, doch ‘k metêên.
Toe ‘k nog waarekte, haolde ‘k nogal is ’n verschôôningsie hier of daer, mor nou lôôp ‘k ’r
(veuls te) vaok i m’n ouwe kloffie voor schobberdebonk bij. Mor dat terzije. Ik kan m’n aaige
Aolies, oftewel tante Aolie de Waerd, nog goed herinnere, een staotige daome. Toendertijd
zeeje we ’Juffrouw Aolie’, want as ie nie getrouwd was, wier ie juffrouw genoemd. Vrêêselijk
was dat aaigelijk, hee.
Nae aalle geruchte was de kogel dan aaindelijk onderlest deur de kaarek en d’n uitverkôôp
begon. Wij wazze d’r netuurlijk as de kippe bij, mor d’r was nò nie veul afgepreze, we
kwamme veuls te vroeg. Jaere geleeje hà ‘k is ’n kaortie nôôdig voor d’n êên of aandere
gelegenighaaid. ‘k Mog an ’n taofeltjie voor m’n aaige gaon zitte om alvast is in de staopel
boeke te snubbeke. Ik kreeg ’r verempeld ok nog ’n baksie met ’n koeksie bij. Waer hè je
zôôiets nou in deuze tijd nog? Trouwes, ’t hêêle kaortegebeure leg op z’n gat, aalles gao viao
sosjaole mediao, of liever gezeed aososjaole mediao.

Gijs zal z’n aerdige persenêêl, aamel vrouwchies die jaere om hum heene gedarteld hebbe,
wel gaon misse, mor Pleunie zal de leegte wel opvulle. Een aantal hè werachies al ’n nieuwe
baon in ’n winkel of in de zurreg. Zaeterdag 30 maert konne me afschaaid neme van
aallemael, daer wouwe we as vaste klante vàzellef wel aareg graeg bij weze. ‘k Het echt wel
natte ôôgchies gezien en bij sommige loi liepe de traene over hullieze kôône. ’t Was echt hêêl
aareg druk, ongelôôfelijk. Aamel knabbelende klante, want we krege ’n baksie mè ’n
smaokelijk taortie en ok nog ’n aerdighaaidjie as herinnering an heullie.
Hêêle lôôppaoje stinge vol mè grôôte bosse blomme. We hebbe in d’n aerd ’n hôôfstuk
afgeslote. ‘k Zee nog tegen Gijze dat ie aaltijd nog vrijwilliger kan worde hier of daer, want ‘r
is zat vraeg naer, mor laet ’m eerst mor is lekker bijkomme en uitruste. Dat het ie heus wel
verdiend.
Je hoor aalsmor vaoker dat ’r winkels dicht gaon omdat ’r veul op internet besteld wordt.
Somtije verschijne d’r in de straet op êênen dag wel drie of meer aanderande otoochies waer
êên paksie uit komt. Ok schijne sommige mense bevôôbeld vijf paor schoene pesant te laete
komme, waarvan d’r in ’t gunstigste gevaal meschie êên paor gehouwe wordt. D’r gao niks
bove echte winkeltjies en hier en daer ’n terrassie pikke, mor dan motte ze d’r wel wezze, hee.
Nou wordt ’r gebakkelaaid om nog ‘n reclaomepaol neer te zette naest de A 15.
Levesgevaerlijk trouwes, zô’n paol kà je allêên mor goed bekijke as ie in de file staot.
Daerom is de A15 ok bepaold een aareg goeje plek voor zôôiets!
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