
Prijspuzzel augustus 2020 

 

De puzzel van vorige keer leverde maar liefst 62 inzendingen op. De waardebonnen van de 

Versdriehoek gingen naar Miet van Asseldonk, Johanna Beems en Annie Lucius. Gefeliciteerd! 

Deze maand weer een kruiswoordpuzzel. Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

 

Lever de oplossing uiterlijk 

10 augustus schriftelijk in op 

Hoogstraat 14. Mailen naar 

kbonistelrode@gmail.com 

kan ook. Als laatste 

mogelijkheid kun je bellen 

naar 0412-403639 (Wim 

Timmers).  Vermeld je 

naam, adres en 

telefoonnummer.  

 

Onder de goede 

oplossingen verloten wij 

VIJF waardebonnen:  

Drie bonnen van € 5,00,  te 

besteden bij één van onze 

winkeliers van de 

Versdriehoek  

en twee waardebonnen van 

€ 5,00 te besteden bij de 

Wereldwinkel. 

 

 

 

 

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 
gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24 Frans 
lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. 
in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 
en omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 
eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 
68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 
kort verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute 
18 effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige 
gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 
46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 
vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund. 
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