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Het leven vqn vro€§l€r:

lk heb allerlei vragen aan m'rjn opa gesteld via de mail, en daar heb ik één opstel van gemaakt.

Mijn opa woonde met zijn ouders en zijn 2 zussen Herma en Geke in Meppel. En een broertje
(Berrie).

Vroeger speelden ze behalve buiten, ook de spelletjes ganzenbord of mens erger je niet.

Maar Als mijn opa buiten speelde deed die dat vaak b'rj het water.

Mijn opa woonde vlak aan het water dus ze gingen vaak vissen, en ze haalden veel katte kwaad uit
zoals: weilandjes vol laten lopen met water zodat ze er ín de winter op konden schaatsen.

En ze bouwden hutten en speelden met alles wat ze vonden en ze maakten bootjes van oude
klompen met een zeil en maakten vliegers en ze speelden voetbal en knikkerden en in de wintèr
gingen ze vaak sneeuwballen gevecht doen of gingen ze schaatsen op hun eigen gemaakte eigen
schaatsbaa n.

Dat deed hij meestal met kinderen uit de buurt of met een van zijn zussen

En samen met de kinderen uit de buurt (vooraljongens).

Met die kinderen gingen ze naar gymnastiek dat was los.van school.

Verder had mijn opa het geluk dat hun wel een telefoon hadden, omdat zijn vader bij de pTT werkte.
Die telefoon is nu erg ouderwets, was zwart met een grote draaischijf en zat vast aan een snoer.

De PTT was wat nu de KPN is.

Op mijn vraag hoe hetverliep op school, zei hij dat de kleuterschooltoen nog niet verplicht was, wel
was er de basisschool en die had toen nog zes klassen.

Na de basisschoolging hij met aldie buur kinderen op voetbal bij de voetbalclub MiV dat is nu FC

Meppel in Meppel.

Naar de basisschool is hij naar de MULO (meer uitgebeid lagere onderwijs)gegaan daar had je 4
klassen.

Daarna ging hij op waterpolo met buurman/vriend bijzwemclub'de Reest in Meppel

Daarna ging hij naar de zeevaartschool in Zwotte geweest om te studeren voor machinist van en Shell

tankers boot.

Hij heeftheelveeljaargevaren maarze haddengeenkachelaanboordduszehaddenallemaaldikke
kleding aan want het was dan best wel koud hoor brrrrrrrrrrrr.



Thuis had hij een kolenkachel want elke dag kwam de kolenboer koren brengen en die gooiden ze inde kolen[achel' Zijn moeder heeft die kolenkachel nog heel lang gehad. De laatste jaren werd heteen gaskachel' ls nooit veranderd naar de normale verwarming. Vond ze altijd heel makkel.rjk, wantdaar kon je lekker de thee op warm houden.

Toen ik vroeg of ze ook auto,s hadden zei hij:

Eerst begonnen z'n vader en moeder met de fiets tot z'n 15u toen hadden ze een sparta bromfíets ende eerste auto was van hun een DKW dat was ongeveer in de jaren 60 en de volgende auto,s warenFords maar ze hebben nu één peugeot.

Hij moest elke zondag verplicht naar de christelijke kerk,ze gaan nu nog steeds wel elke zondag naar
de christelijke kerk. Alleen toen hij aan het varen was ging hij dus níet naar de kerk.

mijn opa's naam is
mun opa 1s

hij woont in
hij werkt in
hij werkt

:Jan haasjes
: 64 jaar
: Tuk
; Steenwijk
: achter de kerk

Gegevens van mij en mijn opa! !

Mijn naam is :

Ik woon in :

Ik zit op school
In:
De school heet :

Zoë
1 0 jaar
Havelte

Oldemarkt
De ark


