
  

 

 

 

SEPTEMBER 2022 

Beste puzzelaars,  

De oplossing van de puzzel van september: 
 
Gestolen goed gedijt niet 
 
gravin adellijke dame  narrig  gemelijk   dubben  twijfelen, aarzelen 
ekster veel voorkomende vogel goeroe  leermeester  ijsthee  koele drank 
sarong oosters gewaad  oelema /oelema schriftgeleerde  taille  middel 
tricot gebreide stof  equipe  ploeg   nardus  welriekende olie 
oreade nimf   dossen  opschikken  intiem  knus 
lommer gebladerte  grimas  gelaatsuitdrukking eender  gelijk 
etappe dagrit   eclips  natuurverschijnsel tondel/tonder licht ontvlambare stof 
 
Dat viel mee, vonden de meeste puzzelaars. Ook wel een keer fijn toch? 
Het bekende spreekwoord, dat de oplossingszin voor deze puzzel vormde, werkte eraan mee dat de gezochte woorden 
vrij snel op hun plaats vielen. In twee gevallen waren er twee woorden goed: oelama/oelema en tondel/tonder. 
En u hebt weer met veel genoegen gepuzzeld. Leuk dat u dat ook af en toe aan ons laat blijken! Dat is voor ons weer 
een goede stimulans om te werken aan een gevarieerd aanbod. Als het dan een keer niet helemaal uw soort puzzel is, 
niet getreurd, volgende keer weer wat anders! 
 
En zo zijn we weer aan het einde van het 3e kwartaal van 2022 gekomen. 15 puzzelaars bereikten, na vele goede 
oplossingen, de top van de ladder. Gefeliciteerd hiermee!  
Dit zijn ze: 
 

Ria van Rijs-van Welzen Rotterdam 1930 punten 

Helma Schroer Hardenberg 1925 punten 

D.B. de Vries-Simmelink Zwolle 1925 punten 

Louwe  Fokkinga Uithuizen 1920 punten 

J. Timmer-Arents Harfsen 1905 punten 

J. Salomons-Hommes Ten Boer 1900 punten 

Tineke de Gelder-Lems Berkel en Rodenrijs 1895 punten 

A.  Vos Assen 1890 punten 

Petra Zwarts-Bus Groningen 1885 punten 

A. Veenstra-Welfing Ureterp 1875 punten 

Sietske van den Hoek Duiven 1870 punten 

Jan en Aly de Jong Ede 1860 punten 

Hans  Nieuwhart  Vught 1855 punten 

Wilma Norg Hattem 1850 punten 

Jaap den Hertog Oostzaan 1840 punten 

 
Vriendelijke groet, 
DéGéPuzzels 
 

De volgende ladderpuzzels verschijnen op: 
 

12 november 2022 
10 december 2022 


