
Prijspuzzel januari 2021 

 

De oplossing van de prijspuzzel van december is “kleurenpracht”. We kregen 50 inzendingen. De 

waardebonnen van de Versdriehoek en van de Wereldwinkel gingen naar Tony van der Heijden, 

Rieky van der Velden, Pieta Raymakers, Koosje van den Broek en Jan de Poot. Proficiat! 

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

Lever de oplossing uiterlijk 10 januari 
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 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 
16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 
26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 
37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 
44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 
plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 
groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 
kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 à 
priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 
stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 
vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel 
v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 
claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend 
vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 
knokploeg. 
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