
 

PRIJSPUZZEL MEI 2021 

De oplossing van de prijspuzzel van april is “lentekriebels”. Er zijn 47 oplossingen ingeleverd. De 

waardebonnen van de Versdriehoek en van de Wereldwinkel gingen naar Tinie Verkuijlen, Annie van 

Kippersluis, Truus van Houting, Ben Elschot en Betsie Jansen. Proficiat! 

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

Doe de oplossing uiterlijk  
9 mei 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 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 
vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 
39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in 
Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 
63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 
kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op 
de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel 
v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 
livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 
kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 
soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 
watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 
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