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Mijn oma vroeger en ik nu

Mijn oma is geboren in 1940 in Loenen, dat ligt in de provincie Utrecht.
Haar vader was bakker en haar moeder stond in de winkel.
Ze woonden in een groot huis boven de winkel in het centrum van Loenen.

Haar gezin bestond uit drie meiden en een jongen. ledere dag was er een dienst meisje in huis die

kookte en maakte het huis schoon, want haar moeder stond altijd in de winkel en in de bakkerij
werkte nog een knecht.

31 augustus 1-945 het was een mooie dag, de oorlog was voorbij.
Vandaag was er voor het eerst Koninginnedag.
Haar vader had meel zakken moeder maakte daar rokjes en bloesjes van de rokjes had ze oranje
gemaakt en de bloesjes wit. Ze had ook nog zakjes geborduurd voor op de bloesjes met rood wit en

blauwe kleuren er op. Toen begon de optocht met de fanfare. Haar moeder kon heel goed naaien

dus alle kleren werden zelf gemaakt ze ging samen met de buurvrouw grote Lappen stof kopen, want
dat is goedkoop ze hadden dan een patroon en naaiden wel 4 de zelfde jurken. Soms had ze in de

winter een broek aan die werd dan gemaakt van een oude omgekeerde jas.

Ze ging ook wel logeren bij familie, daar was een Plee, deze was gemaakt boven de sloot. Daar kon je

op poepen en plassen het was een houten plank met een gat erin en als je de deksel dan open deed

dan stonk het heel erg als je klaar was moest je je billen afuegen met een krant, deze was in repen
gescheurd en hing als een bosje aan de muur.
Toen ze weer naar school ging speelde ze met vriendinnen op het schoolplein daar lag grint, ze

schoven het grint weg en maakte daar figuren in, zoals allemaal vierkanten, dat waren dan kamers

Ze deden ook wel touwtje springen of hinkelen. Thuis schommelde ze heel veel, zomers hing de

schommel buiten en 's winters hing de schommel op zolder. Ze gíngen ook met poppen spelen en de
kleren maakte ze zelf. Mijn oma vertelde dit met een blij gezicht ik weet daarom zeker dat ze het
vroeger heel leuk heeft gehad.

lk ben geboren in 200L, ben nu L0 jaar, woon in Oldemarkt op een boerderij. Mijn vader melkt de

koeien. Mijn moeder is peuterleidster en werkt soms op de boerderÍj. Mijn moeder werkt ook in huís

en kookt voor ons.

lk ga meestal met mijn moeder winkelen en mag dan zelf kleding uit kiezen, als er een gaatje in mijn
broek zit dan naait mijn moeder dat. Op school ga ik meestal voetballen of verstoppertje doen.
Thuis speel ik met mijn broer of vriendinnen meestal op de trampoline of rij ik op de brommer met
míjn broer. Ik vind het ook leuk om spelletjes te doen op computer.

lk vond het leuk om deze opdracht te maken!
En mijn oma ook..
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