
Prijspuzzel september 2020 

 

Oplossingen van de puzzel van augustus werden 36 keer ingestuurd. De waardebonnen van de 

Versdriehoek en van de Wereldwinkel gingen naar Martien van den Akker (Lindestraat), Bep Visschers, 

Gerrie van der Wielen, Tonny van Boekel en Annie van de Wetering. Gefeliciteerd! 

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

Lever de oplossing uiterlijk 13 
september 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 weer 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 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 
houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 
al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort 
schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 
echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 
64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 
smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 
groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 
grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 
soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 
naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 
waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 
68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 

mailto:kbonistelrode@gmail.com

