
Jaarmarkten

Opdracht 1
Lees hier de tekst over jaarmarkten.  Hieronder staan 4 zinnen over de jaar-
markten in Norg, Peize en Roden. Omcirkel het juiste antwoord. 
 
a) De jaarmarkt van Peize vindt altijd eerder in het jaar plaats dan die van 

Roden en Norg. Juist / Onjuist
b) Boeren hebben hun paard vroeger vooral gebruikt om op te rijden.  

Juist / Onjuist
c) Tegenwoordig wordt op de jaarmarkten helemaal geen vee meer ver-

kocht. Juist / Onjuist
d) Kinderen die vroeger hebben geholpen bij het opbouwen van de kermis 

in Roden, kregen hier geld voor. Juist / Onjuist

Opdracht 2
Lees hier de tekst over jaarmarkten.  De jaarmarkten van nu zien er heel 
anders uit dan de jaarmarkten van vroeger. Vul het overzicht in wat de 
verschillen zijn tussen de jaarmarkt van vroeger en van nu. Gebruik hiervoor 
de oude en nieuwe foto’s. 
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In de klas
Wat heb je nodig: 
papier, stiften, 
kleurpotloden

Jaarmarkt nu Jaarmarkt vroeger

Opdracht 3 (groep 5/6)
Jullie gaan een jaarmarkt naspelen. Jullie juf of meester kan vertellen hoe 
dit vroeger ging. De klas wordt verdeeld in twee groepen: kopers en verko-
pers. 
a) De verkopers richten met papier / tekeningen hun ‘kraam’ in, wat gaan ze 

verkopen? Elke kraam verkoopt 3 producten. Kies hiervoor 3 producten 
uit één van deze categorieën: kleding, gereedschap, vee, sieraden of 
etenswaren. Schrijf op een briefje welke prijs je voor je producten wilt 
hebben. Houd je briefje goed geheim! 

b) De kopers maken een boodschappenlijst. Wat wil je hebben? Kies 
hiervoor spullen uit één van deze categorieën: kleding, gereedschap, 
vee, sieraden of etenswaren. Schrijf op een briefje hoeveel je maximaal 
wilt betalen voor de verschillende boodschappen. Houd je briefje goed 
geheim! 

De kopers lopen langs de kramen. Als je iets ziet wat er op jou lijstje staat, 
probeer dit dan te kopen. Ga onderhandelen met de verkoper. Doe dit met 
‘handje klap’. Wie van de twee zit het dichtst bij de opgeschreven prijs? 
Na afloop wisselen de kopers en verkopers van rol en wordt het spel nog-
maals gespeeld. 
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