
Boodschappen doen:  

Horizontaal Verticaal
1.  Een briefje waarop men noteert wat men moet kopen in 
de supermarkt

1.  Plaats waar de kapper werkt, hij knipt je haar...

5.  Dient het product te beschermen 2.  Daar kan men kleren aanpassen
6.  De mensen kijken er doorheen als ze winkelen. 3.  Soort grote winkel met allerlei etenswaren
7.  De boodschappen worden vaak ermee gedragen, maar 
dat is niet milieuvriendelijk (2 woorden)

4.  Geld dat men terug kan krijgen als men de lege flessen 
terugbrengt.

11. Om dit te weten voor een bepaalde product moet je 
tellen, meten of wegen.

6. Een folder met promotie van een winkel

12. Tijdens de uitverkoop zijn de kortingen vaak van   20 of 
50....

8. Winkel waar men boeken, schriften, pennen, …
verkoopt.

13. Daar worden gebraden kippen verkocht 9.  Soort reclame
16. De munten 10. Daar is een paskamer te vinden.
17. Heel praktisch voor de boodschappen in de supermarkt 14.  Daar wordt vlees verkocht
18. Hier staat de prijs op 15.  Als je met een biljet betaalt, krijg je dit terug...
21. Duur van één of twee jaar gedurende men een defect 
artikel terug kan brengen

19. In de supermarkt, om een koopje te laten omruilen of 
een terugbetaling te krijgen ga je er naartoe..

22. Daar wordt fruit verkocht maar niet alleen maar fruit. 20. Personeel van de winkel (achter de kassa,...)
23. Kooplijst 23. Plaats om brood, gebak etc...te kopen
25. Om een kleding te kopen moet je de jouwe kennen 24. Plaats waar men betaalt
27. Hij maakt en bakt lekkernij (snoepjes, bonbons, taart) 26. Plaats waar men medicijnen kan kopen
29. Daar kan je postzegels kopen en je brieven sturen 28. Te krijgen gedurende de solden,  10 of 20 procent
30.  De plaats waar de directie werkt 29. Staat op het etiket en ook op het schap
31. Staat/hangt op de deur van de winkels om te laten 
weten wanneer ze open zijn.

Boodschappen doen 2

Horizontaal Verticaal
3.  Gebroken 1. Een stukje eten om de smaak ervan te ontdekken
6.  Te doen wanneer een kledingstuk niet past 2. Tegenovergestelde van goedkoop
7.  Het is handig het brood zo te kopen 4. Aan iemand advies geven 
9.  Tegenovergestelde van leeg 5. Je kan in de winkel betalen met muntgeld, briefgeld, 

pinpas of met ... (2 woorden)
13. Als iets uit uw handen glijdt, hebt u het… (2 woorden) 8.  Zeer  - compleet
14.  Een persoon die in een winkel komt om te kopen 10. In de supermarkt, waar biefstukken of kalflappen te 

vinden zijn.
15. In een winkel: om om te ruilen of  voor een 
terugbetaling. (werkwoord) 

11. Tegenovergestelde van kort

16. Een transactie doen - producten aanbieden 12. In België zegt men solden daarvoor, als iets in de 
aanbieding is dan is er...

18. De totale prijs 14. Niet lang
20. De verkoper is in de winkel aanwewig om wijn spullen 
te verkopen, maar ook om te...

16. Eten (geen werkwoord)

23. Dat moet je met je winkelwagen doen na de 
boodschappen.

17. Niet vol 

24. . grijpen, pakken 19. Tegenovergestelde van kleiner
26. Niet mooi 21. Geld teruggeven
28. Boodschappen doen 22. niet weinig
29. Niet duur 25. Verwisselen - Een andere maat nemen bvb
33. Iets verkopen 27. Betalen om iets te krijgen
34. Om te weten of de maat van een kleding goed is. 30. tegenovergestelde van groter
36. Voldoende - zat 32. Als je iets koopt dan moet je dat ook...
37. Fris voor groenten, fruit of brood
38. ... door het raam als men winkelt.  - staren


