
 

PRIJSPUZZEL AUGUSTUS 2021 

De oplossing van de prijspuzzel van juni is “gazonmaaier”. Er waren 50 inzendingen. De 
waardebonnen gingen naar Roza Snik, Hanny Stultiens, Marcel van den Akker, Christine Lamers en 
Nel Hofstee. Proficiat! Verder hebben alle inzenders de Libelle special “Maxima 50” ontvangen. 

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

Doe de oplossing uiterlijk  
14 augustus 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 lokale 
winkeliers. 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 
19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 
raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 
39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 
46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen 
uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage 
mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp  
8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 
schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 
30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 
ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal  
49 opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk  
58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder 
andere. 
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