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Mijn oma als klein meisie

Zevertelde mij dat ze best arm waren in huis. Haar vader was bakker dus

hij nam brood mee flaar huis eÍr soms ook hele lekkere broodjes , waaf ze

lekker met z'n allen van konden eten. Hun waÍme maaltijd was

aardappels en groente. Zekregen geen vlees en toetjes door de week,
behalve op zondag. Op zondagkreeg ze vlees en een toetje, daarom
vond ze dat de fijnste dag die eÍ was. Ze praatte in hun huis fries daaÍom
noemde ze haar ouders ook heit en mem. Als ze n ar school liep was dat
methaar broers en zusje, ze liepen samen een kwartter naat school. AIs
ze op school was ging ze Í:.aarhaar beste vriendin Rika. Zij speelden

vaak samen. Ze glngen touwtje springen, hinkelen, overlopertie en het
vijf min spel spelen. Ze mocht vanhaar moeder wel eens strijken met de

oude strijkijzer.Deze had van die speciale kooltjes. Soms kwamen er dan
wel eens gaaties in door de hitte. Ook moest ze yfoeger helpen in huis.

ZehaddeÍr een kat als huisdier, r.r,aar zehadden geen radio waaÍ ze mee
muziek konden luisteren in huis of in een auto. Vroeger had oma les van
dhr. De Vries en mevÍ. Bus. Haar les op de ochtend begon van 8:45 tot
11.:45 dan had ze mtddapauze en dan begon haar les weer van 13:45 tot
16:00. Ze woonde in de stad Groningen. In de stad vierde ze alajd
I(oninginnedag daar glng ze wel altijd heen. Zeheeft één keer verkering
gehad en dat was opa en daar ls ze altijd nog vediefd op. Ze droeg een
jurk op school en op de zondag . Zelas het boek "Hans en Grietje" want
dat vond ze een heel leuk boek. Ze speelde meestal na het eten nog even

buiten methaar vriendjes en vriendinnetjes dan speelde ze verschillende
spelletjes .2, gngvaak in de grote vakantie brjhaar pake en beppe
logeren. Anders gingen ze noott op vakantie want daar hadden ze te

weinig geld voor. Ze had nooit geld vooÍ snoep. §7el boodschappen
vooÍ een ander doen, daar kregen ze drop van. De lei en grrffel schreven

goed vertelde oma. Ze noemden haar gev/ooÍr Trijntje Dam. Toen ze

getrouwd was heette ze Trijntje Trox-Dam. Ze kreeg vÍoegeÍ een bril
toen ze 1,8 jaatwas. Ze deed vroegeÍ aafl gym, dat was haar spoÍt. Nu is
oma 94 jaar eÍt ze woont nog steeds in Groningen.
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