Prijspuzzel
Los onderstaande puzzel op (samen met de buren?). In de balk onderaan ontstaat de oplossing. Mail
die naar ons vóór 1 november 2018. Uit de inzenders van de juiste oplossing trekken wij een winnaar.
En als ú dan de buren uitnodigt en koffie zet, zorgen wij voor de rest.

Horizontaal
1.
6.
12.

Tegenovergestelde van koelte. (6)
Zuurbuur van Bertus. (6)
Omdat het niet hier is! (4)

13.
15.

Ben jij ook zo blij dat ie van voren zit en niet opzij? (4)
Klinkt als een grote boom, maar is een klein merkje. (2)

17.
20.

Draait zij rondjes om het aardmannetje? (9)
Ondernemingsraad. (2)

21.
23.

Mag na het feestje achter het stuur kruipen. (3)
Daar kun je naartoe als je hulp nodig hebt om thuis te kunnen blijven
wonen. (3)
Is net als Keulen niet in één dag gebouwd. (4)

24.
25.
28.
29.
30.
32.
33.

De kleur van je eigen gras. (5)
Dat is immers de tuigage van het schip. (4)
Een speelkaart om vissen te lokken? (3)
In de plooi schieten? (7)
Duitsers zeggen dat nóóit! (3)
Als jouw home jouw castle is, dan zit je waarschijnlijk op zo’n soort
stoel. (5)

35.
37.

Een kraampje in die positie? (5)
Een snijboon. (4)

38.
40.

Lastig zoontje van Dries. (4)
Wartaal sprekend voortrennend. (5)

42.
44.
46.

Wijnstreek in Duitsland, zoals de Duitsers zeggen. (5)
Dit kun je alleen hebben met veel geld. (3)
Moeilijke nieuweling. ((7)

48.
50.
51.
52.

Ook bekend als Engels. (3)
Inval in je hoofd? (4)
Pil om lekker mee weg te dromen. (5)
Louis van …. (4)

53.
56.

Minus 52. (3)
Weidevogel met een kleurcode. (3)

57.
58.
62.
63.
64.
66.
67.

Nederlandse afkorting. (2)
Heb je nu bijna een baantje? Dat gaat snel! (9)
Knock-out! (2)
…. dat gaat zomaar niet! (4)
Pret om een kleine rivier. (4)
Drink je natuurlijk regelmatig met de buren! (6)
Op het huis van een kok? (6)

Verticaal
2.
3.

Krantenjongen. (2)
Dier dat jarig is tussen 21 maart en 20 april. (3)

4.
5.

Een rivier in de wet. (4)
En een brandgang in het bos, … la, la, la, … la, la, lie! (3)

7.
8.
9.
10.
11.

De vrouw van Lennon ging die richting uit. (3)
Geef mij maar een … (4)
Dat doet pijn! (3)
Gegroet lezer (ik weet je naam niet). (2)
Honing verzamelen is extra werk! (6)

14.
16.
18.
19.
20.
22.
23.
25.
26.

Rotterdamse bieten. (6)
De eerste chef behaalde drie punten tijdens het judoën. (4)
Scandinaviërs die ’s winters vaak onder de voet gelopen werden. (5)
Rijtje van vijf. (5)
Met de bus? Dan kun je onderweg wat verhaaltjes lezen. (4)
Mensen met nogal veel geld smeren ‘m. (9)
Voetganger van de aarden wal. ((9)
Kleur van het gras van je buren. (7)
Universiteit die nooit gesloten is. (2)

27.
30.
31.
34.
36.

Simuleren is … …. alsof. (3, 4)
Zingend graan? (5)
Woont hier een buur? Mis! (5)
Was ‘r al een tweede weidevogel? (3)
Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, maar dan makkelijk. (3)

39.
41.
42.
43.
45.
47.
49.
54.
55.
58.
59.

Een goeie buur is beter dan een verre …… (6)
Net als de verwarde dodo’s, niet erg levendig. (5)
Zo vraagt de kat van je buren om een 59. (5)
Luchtige versiering. (6)
Hij ijlde verward naar de spiegel, de ….tuit. (4)
Frequentiemodulatie. (2)
Bij het oude stadhuis kon je daar aan gesteld worden. (4)
Is het glas nou …. vol of …. leeg? (4)
Zin in een tochtje? (4)
Tuin van de koning? (3)
Liefkozing voor een kattenkop. (3)

60.
61.
63.
65.

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kernachtig gezegd. (3)

Lekker scharreltje! (3)
Stop nou! (2)
Is niet vóór. (2)

