
de woningnood
Er zijn te weinig huizen voor iedereen. Mensen moeten een tijdje bij andere 
mensen in huis wonen.

de noodwoning
Een huis dat snel gebouwd kan worden. Een noodwoning is niet zo stevig, maar hoeft ook niet heel 
lang mee te gaan. De meeste noodwoningen zijn allang afgebroken.

de wederopbouw
Net na de oorlog zijn veel gebouwen en wegen in Nederland kapot. Het puin moet worden 
opgeruimd. En ons land moet weer opgebouwd worden. Daarom heet deze tijd de wederopbouw.

emigreren
Naar een ander land verhuizen. Net na de oorlog emigreren veel mensen uit Nederland.

de watersnood
Een ramp in de winter van 1953. ’s Nachts stormt het heel hard. Op veel plaatsen in Zeeland breken 
de dijken door. Grote stukken land staan onder water. Veel mensen verdrinken en heel veel mensen 
hebben geen huis meer.

de Deltawerken
De Deltawerken zijn de dijken en dammen die gebouwd worden om ervoor te zorgen dat er nooit 
meer een watersnood komt. Het duurt ongeveer 40 jaar voordat de Deltawerken klaar zijn.

het huishouden
Al het werk dat moet gebeuren in een huis. Bijvoorbeeld eten koken, schoonmaken, opruimen en 
kleren wassen.

de gasbel
Een bel van gas die in de grond zit. In de provincie Groningen wordt een gasbel gevonden. Daarmee 
verdient Nederland veel geld.

het hoorspel
Een soort toneelstuk dat op de radio wordt uitgezonden. Je ziet niks, maar hoort alleen stemmen en 
geluiden.

de kleurentelevisie
Een televisie waarop je de programma’s in kleur ziet. De eerste televisies waren nog geen 
kleurentelevisie. Daarop zag je de programma’s in zwart-wit.

de zelfbediening
Een winkel waarin je zelf je boodschappen van de plank kunt pakken. Je hoeft het niet aan de 
verkoper te vragen. Een supermarkt is een zelfbedieningswinkel.

de vrije tijd
De tijd waarin je vrij bent. Je hoeft niet te werken of naar school.

de gastarbeider
Iemand die gevraagd wordt om in een ander land te komen werken. Bijvoorbeeld omdat dat land 
zelf niet genoeg mensen heeft om het werk te doen.
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de gezinshereniging
Een gastarbeider mag niet meteen zijn vrouw en kinderen meebrengen. Als zij ook naar het nieuwe 
land mogen komen, is het gezin weer bij elkaar. Het gezin is dan herenigd.
 
demonstreren
Laten zien dat je het ergens wel of niet mee eens bent. Dit doen mensen vaak door mee te lopen 
met een optocht. Je bent bijvoorbeeld tegen zinloos geweld of voor meer loon.

de popmuziek
Afkorting van populaire muziek. Het is muziek die veel mensen leuk vinden. De eerste popmuziek 
kwam net na de oorlog op de radio.

het pensioen
Geld dat oude mensen krijgen om van te leven. Vanaf een bepaalde leeftijd krijgen mensen 
pensioen.

het bejaardentehuis
Een groot gebouw waarin bejaarde mensen wonen die extra hulp nodig hebben. In een 
bejaardentehuis werken verplegers en verzorgers.
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