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Vroeger
School

Mljn oma had geen fiets dus ze moest 3 km lopen naar
school, hetemaal naar Steenwijkerwold. En dat ook nog op

zaterdag morgen. ledereen bleef op school eten. Na de

oorlog kregen ze sinaasappelen en melk op school. Er was
geen uniform. Oma schreef nog vaak met griffel en lei, en

soms met potlood. De school heette: de school met de
bijbel. Oma moest vroeg naar bed en vroeg opstaan, want
ze moest 3 km lopen. De school had ook een kolen kachel

voor de winter dan was het niet zo koud (Opa die iets
eerder naar school ging, mocht's winters niet naar school
want er waren niet genoeg kolen na de oorlog en dus was

het te koud)

Thuis

Thuis was er geen elektriciteit, geen tv en geen radio. Als

oma water wou moest ze dat pompen. Voor licht
gebruikten ze een petroleum lamp. Ze wasten zich (met

zijn vijven achterelkaar aan) in een tobbe (een grote

emmer.lZe sliepen in een bedstee met ziin drieën naast

elkaar en als er nog een baby geboren werd werd die
erboven gelegd. De moeder had genoeg werk thuis dus
ze had geen baan. En de vader had werk bij een boer.
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Eten

Thuis hadden zezelf een groente tuin, kippen en varkens.

Met de tuin moest oma vaak helpen. En de varkens
werden af en toe geslacht. Dus ze hadden altijd wat te
eten. ln de tuin werden er ook aardappelen gekweekt. Er

was natuurlijk geen pasta of iets dergelijks. 2 keer per

week gingen oma en de rest melk halen bij de boer. De

kruidenier kwam aan de deur en vroeg wat ze nodig
hadden, €f, dan kwam hij het later brengen.

Winter

Oma droeg dikke jassen, truien en klompen. Oma moest
gewoon nog naar school, want daar was wel een kolen

kachel. Thuis hadden ze ook een kachel. Ze deden er drie
keer per dag kolen in en 's morgens stookten ze het aan

met houtjes die ze elke morgen moesten zoeken in het
bos. En in die tfld was er meer ijs en sneeuw.

Vrijetijd

Éen keer per jaar gingen oma en haar familie naar het
park Oranje Woud. Maar ze gingen ook vaak genoeg weg

met paard en wagen. Of een paar dagen blijven logeren bij

familie of vrienden. Maar ze speelden het meest met

elkaar want oma had nog 8 broers en zussen. Wij hebben

6 weken zomervakantie maar oma had maar 3.
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