
 

PRIJSPUZZEL JUNI 2021 

De oplossing van de prijspuzzel van mei is “vogelnestje”. Er waren 52 inzendingen. De waardebonnen 
van de Versdriehoek en van de Wereldwinkel gingen naar Greet Poort, Toos van den Broek, Joke de 
Wit, Tineke Hanegraaf en Mari Wijdeven. Proficiat! 

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

Doe de oplossing uiterlijk  
12 juni 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 van € 5,00, te   
besteden bij één van onze 
winkeliers van de Versdriehoek 
en bij de Wereldwinkel. 

 

 

 

 

 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon  
15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort  
26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 
gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 
43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 
55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 
67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige 
uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 
13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel van een woning 22 
lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige 
vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen 
been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 
58 reusachtig 61 deel van een trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met  
70 bustehouder. 
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