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HORIZONTAAL:
9. Godendrank. (7) – 10. De stelling in ontvangst 
nemen. (7) – 11. Ze toonden vol trots, dat de knoop 
er ’n onderdeel van was. (7) – 12. Ruimtereisje. 
(7) – 13. Er zat een bonk aarde in mijn vlees. (9) –  
15. Filmbeeld. (5) – 16. Het drankje van de drogist 
maakte het wat minder. (7) – 19. Niet doen en 
tenslotte wel geven. (7) – 20. Ik ben tegen deze 
doorgang. (5) – 21. Een hele opgave, of een deel 
ervan? (9) – 25. Een oude bustemaat. (7) – 26. De 
poort moest eerst open, voordat ze konden vuren. 
(7) – 28. Een bod in kaarten en aanbieding in 
kranten. (7) – 29. Het is niet de bedoeling de hond 
tegen de auto te laten plassen. (7)

VERTICAAL:
1. Het blijft steeds een hele klus, als ik iets in 
ontvangst neem. (6) – 2. Het kerkelijk orgaan van 
een sufferd (6) – 3. Gebouw, waar men doorheen 
kan schieten. (4) – Dit is in de regel voor ’n 
nieuwe regel. (6) – 5. Hier worden cellen van 
gemaakt. (8) – 6. Pijnloos. (10) – 7. Ze zaten hem 
in de keuken achterna. (8) – 8. Je moet berusten 
in de manier van het leiding geven. (8) – 14. Dit is 
wel heel erg bevrijdend. (10) – 16. De aardbei is 
’n geliefkoosde vrucht. (8) – 17. De belangstelling 
voor de maatregelen van het kabinet wordt steeds 
geringer. (8) – 18. Bij af is het minder geworden. 
(8) – 22. Hij is, als hij werkt, nooit zichzelf (6) –  
23. Die vogel is af te sluiten (6) – 24. De verhoging 
van de kinderbijslag voor veel kroost. (6) – 27. Iets 
vervelends kan steengoed zijn. (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.


