Economisch overzicht
Het gaat niet goed in ons land. De visie van verschillende ondernemers geeft dit
aan. Onderstaand een overzicht.
1. De bananenhandelaar is de …………. en de tabakshandelaar de …………..
2. De bakker verdient geen droog …………. meer en de herenmode wordt de
…………. omgedaan.
3. De lampenwinkel ziet het …………. in en de scheepvaart is de …………. uit de
…………. genomen.
4. De houthakker heeft het …………. er bij neergelegd en de kousenfabrikant ziet
er geen …………. meer in.
5. De horlogemakers zouden de tijd …………. willen zetten en de confectieindustrie moet er een …………. aan passen terwijl men de tuinders …………. voor
citroenen heeft verkocht.
6. Schippers zijn aan …………. geraakt en de chauffeurs zijn de …………. kwijt.
7. De wielrenners kunnen niet meer …………. komen en de voetballers vinden er
geen …………. meer aan.
8. De badmeesters kunnen het …………. niet boven water houden en de kwekers
zitten op …………. zaad.
9. De bierbrouwers moeten uit een ander …………. tappen en voor de film valt
het …………..
10. De schoorsteenvegers komen op …………. te staan en de stratenmakers
kunnen het …………. op.
11. De spoorwegen zijn het …………. bijster en de …………. vliegt de …………. in.
12. De metselaar en de slager klagen …………. en …………..
13. De groentekwekers kunnen het niet meer …………. en de caféhouder is het
………….. De schoenmaker lapt het aan zijn …………. en de slijterijen gaan op de
…………..
14. De liftenhandel gaat …………. en …………. en de tapijtfabrikanten kunnen er
geen …………. aan vast knopen.

15. De vissers vangen …………. en de gasfitters leggen het …………., terwijl de
servieshandelaren de …………. moeten verhangen.
16. De drankenhandelaren doen …………. bij de wijn en de mattenfabrikanten
kunnen hun …………. wel pakken terwijl de zangers een …………. lager moeten
…………..
17. Met de oliehandel loopt het niet GESMEERD en de kolenhandelaren zitten
in …………. en …………..
18. De kapper zit met de handen in het …………. en de ziekenfondspatiënten
wordt een …………. uitgetrokken.
19. De boer is uit het …………. geslagen.
20. De kok …………. over en voor de soldaat zit er geen …………. meer in.
21. De cd-handel kan het niet meer …………. houden.
22. De apotheker heeft er geen …………. voor en de verpleegkundige legt het
…………. niet meer.
23. De politie houdt het niet meer in de …………. en de verzekeringsagent is er
niet …………. van.

