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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Rijkemansclub De Warande’. M.V. uit Overijse werd door loting 
uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzel-
onsrecht@acv-csc.be, ten laat-
ste op 15 juli 2018. Of stuur een 
briefje met de oplossing, naam, 
adres en lidnummer naar Ons 
Recht, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. De winnaar ontvangt 
een boekenbon van Standaard 
Boekhandel ter waarde van 20 
euro.
 
Door deel te nemen aan de wed-
strijd verklaar je je akkoord met 
het wedstrijdreglement. Dit regle-
ment vind je hier online: bit.ly/
wedstrijd-OR

Met de letters van de genummerde vakjes 
kan je vier woorden vormen:

HORizOntAAl
A. brede, platte zeevis met een lange, smalle staart; vlees van de achterkant van 

een varken; taak risico analyse (afk.)
B. afkorting van ingenieur; schieten; wat overblijft na het verbrandingsproces
C. de dato; onderdeel van een weefgetouw; synoniem voor apenstaartje
D. ordinaire vrouw; muzieknoot; erfgenaam of nazaat
E. voorzetsel; symbool voor mangaan
F. grote boerderij met veel grond errond (USA); bijbelse echtgenoot van Maria
G. ... en vloed; synoniem voor mij
H. domoor; de ... maag is één van de magen van de koe; uitholling in de muur
I. letter uit het Griekse alfabet; verdedigingslijn; afkorting van biseksueel
J. slee; afscheidsgroet in het Spaans; ‘integrated circuit’
K. dat valt ... te bezien; opletten in de ... !; de infolijn studentenarbeid van het ACV 

(afk.)
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Win 
een top-
boek!
Kim De Witte - 
De Grote Pensioenroof 
(uitgeverij EPO)

Langer werken voor 
minder pensioen? 
Pensioenspecialist Kim De 
Witte (KU Leuven) verkent 
het grote pensioengevecht 
en toont met ‘De Grote 
Pensioenroof’ aan dat een 
goed pensioen voor ieder-
een mogelijk, eerlijk én 
betaalbaar is. Voorwoord: 
Jonas Geirnaert.

Wil jij graag dit topboek 
winnen? Ons Recht kan 5 
exemplaren gratis uitde-
len!

Interesse? Stuur dan 
je naam en adres naar 
lbc-nvk.communicatie-
dienst@acv-csc.be en 
vermeld in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één 
van de te verloten exem-
plaren.

Veel succes!

De redactie van Ons Recht.

VeRtiCAAl
1. middeleeuws verhaal over ridder-

avonturen
2. …… op zaken stellen; Europese 

munteenheid
3. de vakbond wil dat werknemers fat-

soenlijke ...... krijgen
4. land waar Donald Trump president 

is; poly chloor bifenyl (afk.); schuif
5. dartel; winkelketen waar de werk-

nemers staakten wegens te veel 
werkdruk

6. aroma; oranjekleurige anorgani-
sche verbinding van lood en zuur-
stof die gebruikt wordt als roestwe-
rende grondverf

7. bestanddeel van deeg; Griekse jon-
gensnaam die ‘leven’ betekent

8. afkorting van Nederland; hij doet 
dat onder het ... van liefdadigheid; 
boomsoort

9. ...... André is niet thuis (bezittelijk 
voornaamwoord, dialect)

10. grashalm; Egyptische watervogel
11. tak van de astronomie die chemi-

sche processen in sterren en het 
heelal tracht te verklaren


