
 

PRIJSPUZZEL APRIL 2021 

De oplossing van de prijspuzzel van maart is “strooiwagen”. We kregen 78 oplossingen binnen. De 

waardebonnen van de Versdriehoek en van de Wereldwinkel gingen naar Toos van de Ven, Margriet 

Geelen, Jo van Breemaat, Leny van Mun en Tonny Wijdeven. Proficiat! 

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

Doe de oplossing uiterlijk  
7 april in de brievenbus van 
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 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 
15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 
zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 
39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 
51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 
woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na 
die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en 
volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 
gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 
leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in 
Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 
52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 
uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 
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