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opstel over vroeger

vraag van lvor aan oma.

oma vertel eens over vroeger.

toen jullie een bakkerij en een kruideniers wínkelhadden.

oma

vroeger moesten wij heel vroeg op om 4 uur in de nacht, om het meel af te wegen.

om het te mixen en in de kneet machine te doen,plus de toevoegingen van zout ,vetten en water.

Als het uit de deeg machine kwam moeten wij het deeg met de hand afwegen.

En dan de bollen in de rijskast,en dan werden ze in de oven gebakken.

Als het na het weekend was moesten we Zondags avonds de oven al op stoken,om op tempratuur te

komen.Als het brood uit de oven kwam was je al twee uur verder van af het begin.

Dan moeten de broden afkoelen,om te kunnen snijden.

Tussen het bakken door kon je dan de bestelbussen voor de venters inpakken,met levensmiddelen.

En dan werd de winkel bij gevuld.Als de venters op weg waren bleven er 2 bakkers over om het

volgende te bakken,koeken,taa rten,roombroodjes enz.

En die werden dan de volgende dag weer meegenomen .

En zo ging het elke dag weer door,zelf met gladde wegen en sneeuwduinen.

Je was onderweg niet alleen bakker en kruidennier maar je deed ook andere dingen voor de mensen

zoals voor oudere mensen brieven meenemen of medicijnen.

Als er iemand in het ziekenhuis lag ging ik s avonds mee op zieken bezoek,die mensen hadden zelf

geen auto,dat was toen heel gewoon.

De top drukte was met sinterklaas en de kerst,dan moest je soms een nacht door werken,je ging dan

gewoon door!Eerste kerstdag had je vrij maar de tweede kerstdag moesten we alweer bezig met het

losse meel,gist,krenten,rozijnen en flessen olie.Zo dat die weer in de winkel konden worden gezet.

En dan weer onderweg om weer te verkopen voor de mensen.

Zelf oliebollen en appelflappen maken was veel en vooral hard werken,maar wel heel mooi werk.

Dit was het interview van oma en ivor
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