
Opa, wat deed u vroeger in de vakantie?

Bent u in militaire dienst geweest?

Wanneer gaf u oma haar eerste zoen? 

In Opa, vertel eens... kan opa alles kwijt wat hij aan zijn kleinkind

mee wil geven. Naast veel ruimte voor verhalen kunnen er foto’s in 

het album geplakt worden. Geef het boek cadeau aan opa, en je 

krijgt het later ingevuld weer terug! Zo wordt dit boek een prachtig

familiealbum, en een blijvende herinnering.

Frans van Houwelingen – die zelf ook grootouder is – 

bedacht de speelse, originele en soms ook serieuze vragen. 

Marijke ten Cate tovert met haar illustraties bij 

iedereen een glimlach op het gezicht.
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1933 
Besluit om de Maastunnel te bouwen

1945 
De bevrijding

2000
Vuurwerkramp Enschede

1949 
Oprichting van de NAVO1952 

De Efteling geopend

1954
Onthulling ‘Bartje’ in Assen

1956 
Eerste vrouwelijke minister (Marga Klompé)

2011

1958 
Eerste boek van Pietje Puk

1959 
De eerste barbiepop

1960 
Eerste straalvliegtuig bij de KLM 

1961 
Begin van de bouw van de Berlijnse muur

1962 
Treinramp bij Harmelen (92 doden)

1963 
Kennedy vermoord / Eerste cassetterecorder

1965 
Eerste nieuwjaarsduik bij Scheveningen

1968 
Eerste metro in Nederland

1969 
Eerste mens op de maan

1970 
Feyenoord wint als eerste Nederlandse 

voetbalclub de wereldbeker

2014

1974 
Eerste alcoholcontrole met blaaspijpje

1977
Gijzeling basissch

ool in Bovensmilde
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                                              (dit vul j ij zelf in)

Naam:  

Geboortedatum: 

Ik woon in: 

Ik zit op deze school: 

Dit vind ik heel leuk van opa:  

Hierin lijk ik op opa:

Hierin lijk ik niet op opa:

paspoort van mij

                                                (dit vult opa in)

Naam: 

Geboortedatum: 

In deze plaatsen heb ik gewoond:

 

Op deze scholen heb ik gezeten:

Dit vind ik heel leuk van                                 (naam van uw kleinkind):

Hierin lijkt                                         (naam van uw kleinkind) op mij:

paspoort van opa

Plak hier 
een (pas)foto

Plak hier 
een (pas)foto
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vader van opa moeder van opa

broers/zussen opa

broers/zussen oma
opa oma

mijn vader

ik mijn broers/zussen

mijn moederbroers/zussen vader broers/zussen moeder
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Wat deed u in uw vrije tijd?
Boeken? Spelletjes? Knutselen? Bomen klimmen? 

In die goeie ouwe tijd
Speelde je op straat
We haalden soms van alles uit
Gewoon wat kattenkwaad
We deden diefje met verlos
We speelden met een tol
We deden ‘buut’ of hoela-hoep
En hadden heel veel lol!

toen opa  nog een jochie was

Wat deed u in de vakantie?
 Logeren? Naar de camping, een huisje? Binnen- of buitenland? 
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Plak hier 
een foto

Wat vond ik dat fantastisch!
Een mooie belevenis toen ik         jaar was

Wat was ik toen verdrietig ...
Een droevige herinnering toen ik         jaar was.



10 11

klasse 
Wat vond u leuk van de lagere school? 
Mooie verhalen? Leuke vakken? Leuke meesters en juffen?

Wat vond u niet zo leuk van de lagere school?
Strenge meesters en juffen? Moeilijke vakken? Huiswerk? Straf? 

Wie waren uw vrienden en vriendinnen?
Wat deden jullie vaak? Altijd bij elkaar? Pesten of gepest worden? Verliefd? 

opa
Plak hier 
een foto
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Een bijzondere belevenis op school:
Schoolreisje? Kamp? Afscheid zesde klas? Verjaardag?

Plak hier 
een foto



12 13

opa als puber

Waarom mag ik geen pilsje?
Mijn vrienden drinken ook!
En waarom is ’t zo erg
Als ‘k af en toe eens rook?

En zeur niet over huiswerk
Maar luister eens naar mij:
‘k heb morgen toch zeker
De eerste twee uur vrij?

Ouders...
Ik begrijp hen niet
Waarom begrijpen ze mij niet?

Hoe was u als puber?
Lastig? Roken en alcohol? Muziek? Radio en tv?
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