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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Niemand wil een klotejob’. 
M.R. werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een 
boekenbon van 20 euro. Profi ciat!

We konden ook 5 exemplaren verloten van de boeken ‘Menselijke 
grondstof. Over leven op de bodem van de Europese arbeidsmarkt’ 
(Herman Loos, Uitgeverij EPO) en ‘Achter tralies’ (Hans Claus, 
Uitgeverij Borgerhoff  & Lamberigts). De onschuldige hand deed ook 
nu haar werk. Van het eerste boek gaan er exemplaren naar U.B. uit 
Diepenbeek, K.M. uit Zwijndrecht, A.V. uit Ninove, N.N. uit Kessel-Lo 
en M.H. uit Grobbendonk. En het tweede boek is gewonnen door E.K. 

uit Zwalm, C.B. uit Deerlijk, S.C. uit Aalter, H.F. uit Zoersel en A.M. uit 
Arendonk. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzze-
lonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 10 december 2018. Of stuur een 
briefj e met de oplossing, naam, adres en lidnummer naar Ons Recht, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt een boe-
kenbon 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.  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; orthopedische 

standafwijking van de knie, die in verschillende 
vormen kan voorkomen

B.  Bast; uitroep wanneer je verrast bent of pijn hebt
C.  Langspeelplaat; aquariumvisje uit Zuid-Amerika; 

kosten koper (afk .)
D.  Genereus; grof; arbeidsduurvermindering
E.  Kikvorsachtige; Evangelische Omroep
F.  Aanhanger van een uit Frankrijk afk omstige 

expressionistische stroming in de schilderkunst
G.  Zuurtegraad; fi jne, gladde stof
H.  Droog; term uit het tennis; vergif
I.  Afk orting voor Luxemburgs; Japanse munt; neen in 

het Engels
J.  Afgekorte vorm van Samuel; Brusselaar
K. Oud woord voor gapen; houten wig

veRTicaal
1.  Wier; loonsverhoging
2.  Hondje; vorm van het werkwoord hebben
3.  Politieke partij in Nederland; niet moedig; klooster-

orde van de jezuïeten
4.  Werknemers willen hun … doen; begroeting; geen 

vrouw maar een …
5.  Mannelijke voornaam; Myalgische encefalomyeli-

tis (afk orting)
6.  Onze … komt meer en meer in gevaar
7.  British Airways (afk orting); ander woord voor azijn
8.  Grafi sche weergave van de elektrische activiteit in 

de hartspier; Pacifi c Standard Time (afk .); het dor-
sale gedeelte van de hals

9.  Hotelketen; verborgen stukje html-code; in
10.  K Desktop Environment (afk .); inwoner van Finland
11.  Volledig gevuld; één van de zeilen op een zeilschip
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Win een 
topboek!

YVONNE WITTER  – 100% 
LEVEN: LEVENSLESSEN 
VAN HONDERDPLUSSERS  
(UITGEVERIJ EPO)

“Niet klagen, bezig zijn en drie radijs-
jes per dag eten”. Het zijn slechts drie 
van de vele tips die meer dan twintig 
honderdplussers met ons delen in het 
mooie ‘100% leven’. Auteur Yvonne 
Witter is sociaal-gerontoloog, en richt 
haar aandacht vooral op de ouder wor-
dende mens. Als adviseur bij Aedes-
Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg houdt 
zij zich dagelijks bezig met thema’s als 
dementie, eenzaamheid, burgerinitiatie-
ven en wooninnovaties.

Wil jij graag dit topboek winnen? Ons 
Recht kan 5 exemplaren gratis uitdelen!

Interesse? Stuur dan je naam en adres 
naar lbc-nvk.communicatiedienst@
acv-csc.be en vermeld in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één van de te verlo-
ten exemplaren. Mail ons niet later dan 
10 december 2018 aub.


