
Prijspuzzel november 2020 

 

We kregen 52 inzendingen voor de woordzoeker van oktober. Bij “jeu de boule(s)” zat er een addertje 

onder het gras, maar dat heeft niet tot veel verwarring geleid. De waardebonnen van de Versdriehoek en 

van de Wereldwinkel gingen naar Lucy van Geffen, Joke Verkuijlen, Lien van Os, Miet van de Rakt en 

Annie Ruijs. Gefeliciteerd! 

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

Lever de oplossing uiterlijk 13 
november 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 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 
14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 
23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke 
uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 
in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 
vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 
spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 
boterton 72 treurig 73 sportman. 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 
zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 
17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 
31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 
carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in 
Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 
voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out. 
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