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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘De vakbond is je bondgenoot’. J.D. uit 
Meensel-Kiezegem werd door loting uit 
de juiste antwoorden getrokken en wint 
een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@
acv-csc.be, ten laatste op 15 november 
2018. Of stuur een briefje met de oplos-
sing, 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 wedstrijd ver-
klaar je je akkoord met het wedstrijdre-
glement. Dit reglement vind je hier 
online: bit.ly/wedstrijd-OR

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

HORizOntaal
A.  Zich voordoen, vaak op bedrieglijke wijze; 

moeder
B.  Collectieve arbeidsovereenkomst; kleine 

Spaanse gerechten
C.  In een euforische toestand; houten wig
D.  Stuk van de naam van dit vakbondsblad
E.  Openbaar ministerie; onbeklemtoond
F.  Soort dakbedekking
G.  Worden gebruikt door een walvis om voedsel 

uit het water te filteren; biseksueel
H.  Wenskaart die wordt verstuurd via internet
I.  Grap in een film; langzame manier van bewe-

gen, waarbij de benen één voor één worden 
neergezet

J.  Informele term voor West-Duitser; Engelse 
rivier in North Yorkshire

K.  Centraal station; proberen

veRticaal
1.  Soort visnet; toilet
2.  Jongensnaam uit Wales die ‘geluk’ betekent; 

toegang
3.  Tegenovergestelde van lage; soort groente;
4.  Buitengewoon
5.  Jongstleden; je verbonden voelen met ande-

ren
6.  Sullig figuur
7.  Asbestcementlei; personal computer
8.  Spijker
9.  Bergpas; balk
10.  Man die zich overdreven stoer gedraagt; 100 

vierkante meter
11.  Denkbeeldige lijn waar een hemellichaam 

omheen draait; geluid van mussen 
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Win een 
topboek!

HANS CLAUS – ACHTER TRALIES 
(UITGEVERIJ BORGERHOFF & 
LAMBERIGTS)

Wie iets mispeutert, moet worden gestraft. Soms 
horen criminelen in de cel. Maar is een gevan-
genis wel het juiste antwoord op een misdaad?
Auteur Hans Claus is gevangenisdirecteur in 
Oudenaarde. In ‘Achter Tralies’ neemt hij deten-
tie grondig onder de loep. Wie leeft en werkt er 
in de gevangenis? Slagen we erin gedetineerden 
te re-integreren in onze maatschappij?

Wil jij graag dit topboek winnen? 
Ons Recht deelt 5 exemplaren uit. Meedoen 
kan door je naam en adres te mailen naar 
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be. 
Graag uiterlijk op 15 november 2018.

Vermeld in je e-mail dat je graag kans maakt op 
één van de te verloten exemplaren.

Veel succes! De redactie van Ons Recht


