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VRIJE TIJD
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Werknemers eisen rechtvaar-
dige belastingen’. G.D. uit Assebroek werd door loting uit de juiste ant-
woorden getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 17 
september 2018. Of stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en 
lidnummer naar Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De win-
naar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde 
van 20 euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het 
wedstrijdreglement. Dit reglement vind je hier online: bit.ly/wed-
strijd-OR

Met de letters van de genummerde vakjes 
kan je een woord vormen:

HORizOntaal
A.  Bekende onderneming uit het toe-

risme; collectieve arbeidsovereen-
komst; tussenwerpsel

B.  Ajuin; ... doen; artificiële intelligentie
C.  Afkorting van biseksueel; in het ... 

staan; kilojoule
D.  Ik in het Latijn; hetgeen; vorm van 

wedden
E.  Treurbuis; industriezone in het Frans 

(afkorting)
F.   Instrument; kraamverpleegster
G.  Komt uit een kip; OK, cool in internet-

taal
H.  Prul; stelsel werkloosheid met bedrijfs-

toeslag; einde in het Engels
I.  Aldaar; besmettelijke ziekte; ons 

inziens
J.  Universitair docent; instrument; 

muzieknoot
K.  Droog in het Frans; miljard (afkorting); 

droogvloer

veRticaal
1. Teringachtig
2.  Geestig; bond
3.  Marterachtig roofdier
4.  Landbouwgereedschap; wulps; 

Partido Popular
5.  Bemanning; intelligent
6.  Drager van de wereldbol; aandoening
7.  Eens; onderdeel van het gebit
8.  En dergelijke; buidel; ACV-formule 

voor jonge werknemers
9.  Slingerplant
10.  Japanse drank; knorrig
11.  Systeem om minder te werken of de 

loopbaan te onderbreken
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WIN EEN 
TOPBOEK!

Maak kennis met Yazan, een doodgewone Syrische twintiger. Aan 
zijn zorgeloze bestaan als student in Aleppo, waar hij opgroeide 
in een welgestelde familie, komt abrupt een einde wanneer de 
Syrische revolutie uitmondt in een bloedige burgeroorlog. Volg 
Yazans hallucinante vlucht die via Turkije, Griekenland, Italië en 
Zweden uitkomt in België, waar hij hoopt op een leven zonder angst.  

Wil jij graag dit topboek winnen? Ons Recht kan 5 exemplaren gra-
tis uitdelen!

Interesse? Stuur dan je naam en adres naar lbc-nvk.communica-
tiedienst@acv-csc.be en vermeld in je e-mail dat je graag kans 
maakt op één van de te verloten exemplaren. Veel succes!

In Ons Recht van juni konden we 5 exemplaren van het boek 'De 
grote pensioenroof' (Kim De Witte, uitgeverij EPO) wegschenken. 
Heel wat lezers toonden interesse voor dit boek. De onschuldige 
hand trok deze mensen als winnaars: A.D.T. uit Erpe-Mere, J.D. uit 
Brugge-Sint-Andries, W.W. uit Zarren, E.W. uit Sint-Niklaas en A.S. 
uit Arendonk. Veel leesplezier!

De redactie van Ons Recht.


