
 

PRIJSPUZZEL OKTOBER 2021 

De oplossing van de prijspuzzel van september is “zomerhuisje”. Door een onjuiste versie van de puzzel 
werd als oplossing ook “rwdgaliebar” gevonden. Deze keuren we ook goed. Sorry voor de verwarring! Er 
waren 29 inzendingen. De waardebonnen gingen naar Riekie van Lier, Hans Pennings, Jos Bongers, 
Nelly Lagarde en Piet Kuijpers. Proficiat! 

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

Doe de oplossing uiterlijk 12 
oktober in de brievenbus van 
onze voorzitter op Loo 9. 
Mailen naar 
kbonistelrode@gmail.com 
kan ook. Als laatste 
mogelijkheid kun je bellen 
naar 06-83657720 (Gerda 
Gevers).  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 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 
eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 
28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een 
zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 
kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 
63 eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 
troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 
bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 
35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 
seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte 
snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij. 
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