
 

 

 

 

 

 

JANUARI 2022 

Beste puzzelaars,  

Na een pittige decemberpuzzel mocht u het nieuwe jaar rustig aan beginnen. De puzzel van januari was naar 
uw mening goed te doen. De één vindt dat wel fijn, voor een ander mag het wel wat moeilijker. We streven 
altijd wel naar een bepaalde moeilijkheidsgraad en proberen verder moeilijke en nog moeilijkere puzzels af te 
wisselen. In die van februari kunt u weer even wat meer uw tanden zetten! 
Met de start van dit nieuwe puzzeljaar kijken we terug op alweer 10 jaar DéGé-puzzels in het ND op zaterdag. 
Als we naar de ladderstand kijken zien we daar heel veel puzzelaars van het eerste uur. Verder zagen we 
puzzelaars komen en puzzelaars gaan. Het aantal inzenders door de jaren heen is vrij constant gebleven. Het 
laatste jaar zagen we een lichte stijging.  
We hopen dat we nog een poosje door mogen gaan met het maken van puzzels. Wij genieten er nog steeds van 
en we merken aan uw reacties dat u dat ook doet. Veel puzzelplezier weer in 2022! 
En dan nu de oplossing van de puzzel van januari: 
 
ongerijmdheid, Bloemfontein, ornithologie, contaminatie, droefgeestig, joggingbroek, 
trekpleister, zeldzaamheid, konkelfoezen, marchanderen, karrenvracht, verstekeling, nagelknipper, 
alfanumeriek, steekhoudend, klootjesvolk, beangstigend 
 
hoogbejaarde, bladspinazie, hamsterwoede, rondbazuinen, klantenkring, kattengejank, 
fluitconcert, afwasteiltje, warmwaterzak, tegenwoordig, hartbewaking, transcendent, amandelstaaf, 
noodsituatie, terechtwijzen, nietszeggend, kantelmoment. 
 
Gij hoeft het in geen boek te lezen,        
De ervaring preekt het even goed:         
Die ’t wezen kan en niet wil wezen,         
Dat is de man die ’t wezen moet.         
   
Een gedichtje van Nicolaas Beets (1814-1903) met als titel: Ministerkeuze. 
Dat leek ons wel van toepassing in de maand dat er nieuwe ministers gekozen moesten worden en we eindelijk 
een nieuw kabinet kregen. Laten we hopen dat onze nieuwe ministers de juiste mannen/vrouwen op de juiste 
plaats blijken te zijn! 
 
Na twee maanden (november en december) dat u alleen het oplossingsgedichtje hoefde in te zenden, was het 
nu weer even wennen dat ook alle woorden werden gevraagd. Opvallend veel puzzelaars waren dat vergeten. 
Denkt u eraan dat u even goed leest welke oplossing we van u vragen?  
 
We zien u graag volgende maand terug! 
 
Vriendelijke groet, 
DéGéPuzzels 
 

De volgende ladderpuzzels verschijnen op: 
 
5 maart 2022 
2 april 2022 
14 mei 2022 


