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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:
1. Hij denkt, dat er in oploskoffie geen pek zit. (8) – 
5. Zou hij laag neerkijken op de soldaten? (8) – 10. 
Het hulpje van de humorist. (8) – 11. Een verzameling 
broedplaatsen. (8) – 13. Haar gesloten hoofdbedekking 
(6) – 14. De beste dertig  verbergen iets innigs. (5) – 
15. Het leven in ’n klooster heeft grote regelmaat. 
(4) – 17. De eerste die het licht zag (6) – 19. Hij 
vroeg eerst, waar hij de delfstof kon vinden. (10) –  
21. Hierin en daarheen ga ik liever te voet. (5) –  
22. Roem de heilige voor alles (5) – 28. Door deze 
planten wordt het koren schoon. (10) – 29. Een 
erftante. (6) – 30. Het orgaan zit er in. (4) – 31. De 
koffie is klaar, dat zit er dik in (5) – 32. Dakluis. (6) –  
36. Waarom zou ’n vlieger bij u gebracht moeten 
worden? (8) – 37. Bazen om op te schieten. (8) –  
38. De dieren van de heks zullen wel erg groot zijn. (8) –  
39. Die tafelgenoten ontsieren het gezicht. (8)

VERTICAAL:
1. Splinterpartijen. (8) – 2. De legerleiding heeft geen 
geld over voor dameskleding. (8) – 3. Dit is deels een 
vervoermiddel. (5) – 4. Met veel poen op zak, blijft 
er niets voor je gesloten. (4) – 6. Is de heler eerst 
ten onrechte beschuldigd? (10) – 7. Een onvervalste 
verbintenis. (4) – 8. Klaarstomen. (8) – 9. Een 
oorhanger. (8) – 12. Hierin tasten speculanten (5) –  
16. Drankpartner. (6) – 18. Vaker. (6) – 20. Dievenslot. (10) –  
23. Het leek even op ’n bus kijkers. (8) – 24. Hiermee 
vang je een rivier (8) – 25. Rekenmeubel. (5) – 26. Een 
boerin. (8) – 27. Opvanginrichtingen. (8) – 33. Dit is 
toch onzin voor ’n koek. (5) – 34. Het werd hiermee 
van de rots gesleept. (4) – 35. Bandenplakker. (4)

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


