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Allebei klein maar toch een verschil

Mrjn opa (75) en oma (72) lezen met plezier de Sillehalrlmer en nilden dus graag

rneehelpen aan mijn opstel.

Toen mijn opa en oma hlein waren rvas het heel anders dan nu. Wij zrjn

tegenwoordig aan veel meer luxe gewend. Vroeger was het heel ge\ /oon datje
sirnpele spelleties deed. Nu wil iedereen alleen maar meer. Soms rrergeten r,r'e dan

even dat vve het zo goed hebben.

Eten
Opa er-r oma aten woeger groenten ,it erg." fuin. Ze vl,ehten de groenten claarna

en de gewekte groenten u,erden onder hun bedstee beivaard tot de winter, dan

aten ze het op. Nu gaan we dageiijks naar de supermarht en als we daar toch zijn

halen we ook even voor de hele week vlees. Misschien hadden opa's en oma's

Spelen
Vroeger hehen opa en oma brjvoorbeeld naar een fiim, maar anders dan nu. Wij
gaan e\/en naar de bioscoop of zet[en de televisie aan. Vroeger haclden ze allernaal

Íoto's, als je clie in een rij achtei elhaar zet[e en dan ging §ken leek het net alsof

de plaatjes bervogen . Zo l<on je een film malien.
\\/at rvel ongeveer hey-elfde is dat r,r,e heel t eel sneeuwpret maken' Vroeger

mzrakten rnijn opa en oma altgd sneeuu4tuizen, met tafel en stoelen.

1-egenr,voordig ben je al linap als je een sneeuwpop maakt'
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KIeren
Op de huishoudschool mochten meisjes geen lange broek aan. Als ze dat wel
wilden moest er een rok overheen. Oma moest r,Toeger door haar moeder
geweven schaapswollen kleding aan. Opa had een korte broek en lange zwarte
sokhen aan. Ook moest opa altijd op klompen lopen. Tegenr,r,oordig dragen rve

haast elke dag andere of nieuwe kleren, schoenen enz.

Wonen
Opa en oma sliepen in een bedstee. Als matras gebruikten ze stro in een zak. Als
het matras te hard werd stopten ze vers stro in de zak. Nu gaan we even naar de
wrnkel om een nieuw matras te kopen. Achter dat matras in de bedstee is de
kribbe. Als ouders woeger een baby hadden legden ze de baby achter in de
bedstee in de kribbe. Opa en oma werden een keer in de week in een tobbe
schoongemaakt. Je handen en gezicht werden door de weehs even snel schoon
gemaaht. Nu hunnen we dagelijks uren badderen. Nou zitll<toch in bad en heb
dit al buna af. Ih zal mijn breinaalden pakhen en er een eind aan breien.
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