
Geschiedschrijving 

Dronten 

 

De supermarkt 

In 1968 was Dronten nog 

geen gemeente met een 

eigen burgemeester. Dat 

kun je daardoor de 

huidige prijs eerst 

met 2 
vermenigvuldigen en 

daarna er nog eens 

Hiernaast zie je een 

advertentie uit 1968 van  

een supermarkt.  

Opdrachten: 

1. Ga na of deze familie 

nog steeds een 

supermarkt in 

Dronten heeft. 

2. Heet het nog steeds 

‘Centra Supermarkt’? 

3. Op de volgende 

bladzijde zie je 

advertentie van de 

Centra winkel staan.  
Zoek nu eens voor 

de volgende 

producten op 

hoeveel duurder ze 

zijn geworden.  
Bedenk daarbij wel 

dat we nu in euro’s 

rekenen en in 1968 

in guldens. Het best e 

Lesbrief  

Dronten in1968 

Hiernaast zie je vier 

foto’s. Het zijn de drie 

winkelcentra uit 
Biddinghuizen, 

Swifterbant en Dronten. 

Probeer eens te 

achterhalen welk 

winkelcentrum bij welk 
dorp hoort.  

Toen ze gebouwd 

werden, behoorden ze 

tot de modernsten van 
ons land. Een mooie 

overkapping zorgde 

ervoor dat het 

winkelend publiek niet 

nat werd. 
De beroemdste 

winkelstraat van 

Rotterdam, de Lijnbaan, 

had dat ook. 
 

Je kon boodschappen 

doen bij de melkboer, 

de kruidenier, de 

bakker, een warenhuis, 
en textielzaal of je kon 

je haar laten doen bij 

een kapper. 

Alleen in Dronten had je 
meer dan zes winkels. 

Daar had je ook nog een 

boekwinkel, een drogist, 

en kledingswinkels. 

Winkelen in Dronten 
werd ze pas een paar jaar 

later.  



Voster 

Klaver 

10 % bij te tellen. 

Dus eerst maal 2 en 

dan 10 procent erbij. 

4. Doe dit voor de 

volgende producten:  

de ontbijtkoek en de 

erwtensoep.  

1. Kijk eens naar het 

telefoonnummer. 

Wat kun je van dit 
nummer 03210-2015 

afleiden? 

2. In de advertentie 

staat het woord 

billijk. Wat wordt 

daarmee bedoeld?  

3. In de advertentie 

staat Uw met een 

hoofdletter geschre-

ven. Tegenwoordig 

doen we dat niet 
meer.  Blijkbaar keek 

men toen anders 

tegen klanten aan.  

Geef eens aan hoe 

men toen tegen 

klanten aankeek? 

4. Is deze winkel nog 

steeds een slagerij? 

5. Zit Voster nog 

steeds op dezelfde  

plek? Licht je 

antwoord toe. 

Een begrip in Dronten.  

Opdrachten: 

1. Bekijk deze 
advertentie eens 

goed.  Wat verkocht 

men bij Voster 

vroeger wat je er nu 

niet meer kunt 

krijgen? 

2. Wat zijn 

grammofoonplaten?  

3. Wat is ervoor in de 

plaats gekomen? Ook 

die zijn weer 
verouderd. Bij welke 

winkels kun je die nu 

nog in Dronten 

kopen. 

4. Welke zangers/
zangeressen waren in 

1968 bij de jeugd 

populair? 

[zoekopdracht]  
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Zoek de verschillen. 

Hierzie je twee tv-

toestellen. Eén uit 
1968 en één van nu. 

De prijzen staan er 

bij. Wat valt je 

allemaal op?  

Prijs: 150 euro 

Wouda 


