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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Zomerakkoord’. M.C. uit Desselgem werd 
door loting uit de juiste antwoorden getrok-
ken en wint een boekenbon van 20 euro. 
Proficiat!

We konden ook 5 exemplaren verloten van 
het boek ‘Nooit meer bang zijn. Het verhaal 
van Yazan, een oorlogsvluchteling in België’ 
(auteur: Karen De Becker, uitgegeven door 

Borgerhoff & Lamberigts). De onschuldige 
hand lootte 5 mensen uit die het boek gratis 
thuisgestuurd krijgen: A.V.M. uit Vrasene, 
K.D.G. uit Ninove, K.V.D. uit Oosterzele, G.S. 
uit Mol en H.M. uit Alken. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@
acv-csc.be, ten laatste op 15 oktober 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/
wedstrijd-OR

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

HORizOntaal
A.  vervoeging van het werkwoord falen; ronde 

metallofoon van Oost-Aziatische herkomst
B.  of iets dergelijks (afkorting); korte betiteling 

voor het wereldwijde web; sprookjesfiguur
C.  human resources (afkorting); biseksueel; 

plaat; lengtemaat
D.  persoon die in de islam oproept tot het ritu-

ele gebed
E.  hooghartigheid; rivierschip
F.  reeds; naamloze vennootschap; voorzetsel; 

id est
G.  kleine of middelgrote onderneming; flinter-

dun
H.  onderverdeling van een overzichtspagina
I.  het scheikundige element kwik; terabyte; 

Evangelische Omroep; zijns insziens
J.  popgroep uit Noorwegen; kikvorsachtig dier; 

‘volk’ in het Hebreeuws
K.  Ronde van Italië; wat je verdient door te wer-

ken

veRticaal
1.  warme droge wind aan de noordkant van de 

Alpen;  fijngesneden tabak
2.  hooghartigheid; zwem- en duikvogel in het 

noorden; Global Harmonization Initiative
3.  anno Domini; muzieknoot; aandoening van 

het centrale zenuwstelsel; sleetje
4.  eindstadium van jarenlange overbelasting op 

het werk
5.  vragend voornaamwoord dat verwijst naar 

een persoon; bruto binnenlands product
6.  zij; zaliger gedachtenis; ante meridiem; 

apenstaartje
7.  bladzijde; belofte
8.  kamerklavier
9.  verbinding tussen 2 mogelijkheden; achter; 

uitroep om een paard te laten vertrekken; 
aantrekkelijke lidmaatschapsformule van de 
vakbond ACV voor jongeren

10.  tegenovergestelde van ja; koud; dierentuin
11.  iets wat voor sommigen niet stinkt; bezitte-

lijk voornaamwoord
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