De omgeving van de Smidsstoep …
De omgeving van de Smidsstoep werd eerder de Prutsebuurt
genoemd. Toen ‘in het hangen’ van de stoep, die wel 90 woningen
kende, smid Louw van den Berg zich vestigde, kwam de naam
Smidsstoep in zwang. Boven aan de stoep woonde bakker De
Jong. In het pand waar de fietsen staan fietsenmaker Schalk.(Zie
inzet.)

’n Kerskaort op de mat …
’t Is zes december vendaeg en wà zie ‘k legge op de mat? Twêê
kerskaorte! Ah, die grôôte, rôôje emvelop mè mooie,
glimmende stickerties kom uit Cannedao. Die kom van Miene.
Leuk! Een goed teken dà ze nog aaltijd een kaort stuurt met
deuze daege. Gaauw kijke hoe zij en d’r man Jim ’t maoke.
(Hêêl lang geleeje was t’r in de Kaarekbuurt, waer nou De Vries
met een schilders- en weun-dekeraosie-winkel zit, een
fietsemaoker Schalk. Dochter Mien Schalk emigreerde in de
vijftiger jaere naer Cannedao. Mien las jaere geleeje al de
uitgeknipte en opgestuurde krantestuksies in ’t Slierechs uit De

Maarewestreek. Zôôdoende schreef ze mijn is dà ze daer zô
aareg van genoot omdà ze aaltijd van Slierecht is blijve houwe.
Sund die tijd sture me mekaor ellek jaer een kerskaort met een
soortement van persoonlijk verslag. Heur kaort kom mêêstal al
drek nae Suntereklaos aan. Vandaer!)
Vanuit Kitscoty stuur ze ons de beste wense en gezegende
Kersdaege en vertelt dà ze ’t zelf ok nog redelijk maoke en dà
ze daer aareg dankbaor voor zijn. Ze hè wel last van d’r knie.
Een rollaoter staot al klaor, mor die is nog ongebruikt, want
zôôlang ze Jimme een aarem ken geve, gaot ’t nog aerdigchies.
Een operaosie, daer wil ze nò nie aan, want ze is
dôôdsbenauwd van krukke. Heur jongste zussie Truus was in ’t
voorjaer met ‘r vriendin bij heullie gewist en die had iets bij d’r
mè 419 foto’s van d’r raais naer Nederland. Die stinge op een
‘stick’, mor ’t Hollanse woord daervoor weet ze nie. Ze vertel
vedder dat dat een apperaotjie is dà je op je computer aan ken
sluite en dan komme de foto’s achter mekaor grôôt op ’t
schaarem! Ze is t’r hêêl aareg blij mee. Ze kijk ok elleke week
een paor keer op de site van d’n Historische Verêêniging en ze
lees aaltijd ’t diëlectverhaol van De Maarewestreek. Ze het op
de site ok d’r vriendin Corrie de Koning in de schoolbank zien
zitte. Nou het ze die geschreve dà Corrie zellef ok mor is mò
kijke.
Leuk aamel, hee. Een vroegere inweunster uit Slierecht schrijf
vanuit Cannedao aan d’r vriendin dat die mor is op de site van
de HVS mò kijke. In dat verre Kitscoty wor wekelijks aareg
uitgekeke naer ’n Slierechs praotjie op pepier. Warschijnlijk
lees ze vol verbaozing nou d’r aaige verhaol êêder in de
Maarewestreek op internet dan dà ze mijn kaort ontvangt.
Daerom zeg ‘k nou vast tege Miene en aalle aandere lezers: “Ik
wens jullie aamel de Kersdaege waerop ie hoopt en voor 2014
aal wat wenselijk is, hee!” En die kaort? Die gao ‘k nou schrijve,
die kom pas laeter, Mien!
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