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»  U kunt de oplossing van de puzzel 
 inleveren bij:

OPLOSSING CRYPTOGRAM:

DOE MEE EN MAAK KANS OP: 
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HORIZONTAAL:
1. Smering voor iemand die op handen en voeten 
gaat. (9) – 6. Het kan zijn, dat ik me tot dat symbool 
wend. (5) – 9. Men kan ons er mee van stroom 
voorzien. (5) – 10. Indonesische gordel. (7) –  
11. Het klinkt luis, maar het klopt wel. (4) –  
12. Drooggevallen vaarroute. (8) – 15. De recreant 
zet z’n eigen terreintje uit. (8) – 16. Maximale 
gaven van een onderwijzer. (4) – 19. Bedrijf, 
waarbij je heel wat aan je hoofd hebt. (7) –  
20. Het is niet makkelijk te raden, waar de vogel 
zich bevindt. (5) – 22. De loop is geen aanleiding 
om te schieten. (5) – 23. Dit is een prijs van niks. (9)

VERTICAAL:
1. Toen je terugkwam zat er een kwalijke reuk 
aan het stuk hout. (5) – 2. Een mogelijkheid 
om te exporteren. (15) – 3. Dieptemeters. (6) –  
4. Een kaart van haar is verleidelijk. (6) –  
5. Het voer hieruit valt als een baksteen op m’n 
maag. (8) – 6. Zij mogen het dichthouden. (8) –  
7. Geheelonthouder. (15) – 8. Ze mogen twee 
keer de barmhartige uithangen. (9) – 11. Een 
scheepsbed. (9) – 13. Zesendertig. (8) – 14. Het 
personeel van de koningin. (8) – 17. Voor een 
nieuwe gracht moet de buikriem worden 
aangehaald. (6) – 18. Hier loopt vader achter 
moeder aan. (6) – 21. Saaie figuur van de wal. (5)

CRYPTOGRAM
De oranje nummers 1 t/m 9 vormen samen een zomers woord, vul dit woord in 
bij de oplossing in de oranje bon rechtsonder op deze pagina.


