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»  U kunt de oplossing van de puzzel 
 inleveren bij:

OPLOSSING CRYPTOGRAM:

DOE MEE EN MAAK KANS OP: 
XXX
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HORIZONTAAL:
9. Milieuvriendelijke hond? (7) – 10. Dit wordt ge- 
dragen, maar kan zelf ook lopen (7) – 11. De inhoud 
van dat beursje gaf wel een probleempje. (7) –  
12. Stekelige drijfveer (7) – 13.Banken in een 
kraam.(9) – 15. Een weerwoord.(6) – 16. Dit is 
meteen een fruitmerk. (7) – 19. Chauffeurs. (7) –  
20. Je kunt niet alleen op fruit teren. (5) –  
21. Heeft de kaaiman er zijn kleding gemaakt? (9) –  
25. Opvanginrichting. (7) – 26. Zoemtoon. (7) –  
28. We gaven verward om die reden (7) –  
29. Verzorgen de tanden en de verwarming. (7) 

VERTICAAL:
1. De spin moet er toch voor betalen, als hij z’n 
web als rustplaats gaat (6) – 2. Een tuinfeest. 
(6) – 3. Ook een arts moet in ’t leger eten. (4) – 
4. Blijf toch niet staan, beest! (6) – 5. Dat is weer 
een ander hoofdstuk. (8) – 6. Ik heb genoeg van 
die vrucht. (10) – 7. Dit brood wordt door complete 
zanggroepen gegeten. (8) – 8. Dientengevolge 
is de tiende verdwenen. (8) – 14. Bijtende 
zuivelproducten. (10) – 16. Zonder halve centen is 
geldverkeer dus ook mogelijk. (8) – 17. Filosofisch 
oorlogstuig (8) – 18. Een trouw gevolg. (8) – 22. Wit 
basalt. (6) – 23. Grasbaan. (6) – 24. Op dit verzoek 
kunt u niets krijgen. (6) – 27. Je hebt dit gekregen, 
omdat je verloren hebt. (4)

CRYPTOGRAM
De oranje nummers 1 t/m 8 vormen samen de oplossing. Vul dit woord in bij de 
oplossing in de oranje bon rechtsonder op deze pagina.


