Een half jaar geleden was de keuring van de lift bij de Hema. Deze is er voor
mensen, die rolstoel gebonden zijn, moeilijk ter been zijn of met een
kinderwagen. Met de lift kan men naar de winkelpromenade Kerkbuurt gaan. De
lift komt uit in de HEMA. Men komt zo gemakkelijk ‘liftend’ op de Kerkbuurt.
Mee genomen is dat de lift in de HEMA uitkomt. De ‘lifter’ krijgt zodoende de
sfeer in de winkel mee! (BL)
Meraokels makkelijk tege d’n dijk op
Tot voor kort zag ik d‘r aaltijd tegenop om in de Kaarekbuurt een boodschoppie
te motte gaon doen. Of om een bezoeksie te brenge aan ’t ziekehuis om daer
een speesjelist te raedplege of bloed te gaon prikke. De rede daervoor is
makkelijk te bedenke. Ikke, mè m’n negentig jaere, had ‘r knappies moeite mee
om m’n rollaotertie tege d’n dijk op te douwe. Dien hobbel wier naer mijn
beleving steeds hôôgerder. We hebbe hêêl wat keerties gezucht en
gedocht:”Hadde me hier ok maor, net as in de skigebieje, zô ’n sleeplift om me
naer bovene te trekke”.
In ’t verleeje is t’r in ’t trappehuis bij de Hemao al is ’n traplift gewist, mor die
hè ‘k nooit zien waareke. Daer mos ie glôôf ik een passie of zôôiets voor hebbe.

Maor hó effe! D’r kwam licht aan d’n horizon. De gemêênteraed gaf in 2017
aaindelijk toestemming om op ’t plaain voor de Jumbo een glaoze lift te gaon
bouwe. Eefies doch ik nog dat die lift ‘r zou komme om de ouweres te hellepe.
Mor faaitelijk is ’t meer om de beraaikbaorhaaid van de Kaarekbuurt te
vergrôôte en de winkelstraet zô nieuw leve in te blaeze. Nou is die zôô
moeizaom verkrege belofte nie zôômaor inêêns uitgevoerd geworde en d’r zou
nog hêêl wat waoter deur de Maarewede motte strôôme eerdat dien drôôm uit
zou komme. D’r zat bovendien een aerdig kosteplaetjie aan vast, dus d’r mos
een gedege plannechie worre gemaokt.
Een roltrap was ok een optie, maor die zou zô ’n aanderhaalef meljoen gaon
koste en dà was veuls te gortig. D’r wier dus gekoze voor een lift. Nou die krijg
ie ok nie kedo. Dà grappie zou zô ’n € 150.000 gaon koste, mor dan heb ie ok
wat. Met de nôôdige spanning heb ik ’t êên en ‘t aore op de voet gevollegd, want
je snap wel dà ‘k êên van de êêstes was die d’r naer uit zat te kijke. Amtelijke
meules draaie zôôas gewoonlijk langzaom en ’t duurde daerom nog paasies voor
dat de planne tot uitvoering gonge komme. En hoerao! D’r wier verempeld aan
gewaarekt. ‘k Ben nie technisch genogt om te begrijpe waerom d’r maonde lang
grondwaarek mos worre verzet op de plaets bij de Jumbo. Lang stinge d’r
hekkes omheen. Mor goed, ’t plannechie, of liever gezeed, mijn drôôm draaigde
uit te komme.
Me zijn immiddels ’n klaain haalef jaertie veerder en de lift staot ‘r. Meraokels
wat een mooi apperaot en wat een gemak. Je doet êêst je boodschoppe in de
supermart en met êên druksie op de knop zoeve de deure voor ie ope. In een tijd
van ja en nee stao je in de Hemao om daer ok nog wat te shoppe. Buite
gekomme pikke me nog eefies een baksie koffie op ’t terras en lôôpend
winkelend gaon me zô naer de Stesjonsweg die me naer beneejene makkelijk
genogt aankanne. ‘k Denk dat veul ouweres aareg dankbaor zalle weze dat
deuze voorziening d’r toch is gekomme. Wà kà je mè zôôiets simpels toch blij
zijn hee? As in de naebije toekomst ok aal die lege etelaozies d’r aaige
bestemming weer is krijge, dan zalle me aallemael blij weze.
Jan van der Vlies

