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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Hoge werkdruk bij bpost’.  
E.V. uit Roeselare werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken 
en wint een boekenbon van 20 euro. Profi ciat!
We konden ook 5 exemplaren verloten van het boek ‘100% leven: 
levenslessen van honderdplussers’ (Uitgeverij EPO). De onschuldige 
hand trok een aantal winnaars uit de inzendingen. De winnaars zijn 
P.M. uit Lommel, S.V.L. uit Michelbeke, A.D.M. uit Denderwindeke, V.P. 
uit Kessel-Lo en M.V. uit Lier. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzze-
lonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 15 januari 2019. 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.  Mannelijke geit; harsachtige substantie die wordt 

gebruikt om hout te beschermen; monseigneur
B.  Slee; grootmoedig; zonnegod in de Egyptische 

mythologie
C.  Rooms-katholiek; wedstrijd met cowboys; informa-

tietechnologie
D.  Geen vrouw maar een ... ; uitsparing in de dikte van 

een muur; Interprofessioneel akkoord
E.  Internetcode voor Oostenrijk; Verenigde Naties
F.  Meisjesnaam die ‘liefl ijk’ betekent; kleine hagedis
G.  In afwezigheid; Evangelische Omroep
H.  Dicht; brugpensioen; soort scan
I.  Ego; bouwplaat; reeds
J.  U (ouderwets); in het ... staan; chloor
K.  Afgrijselijk; soort bedrijf; fabelachtig wezen

veRTicaal
1.  Hoort bij de samaritaan
2.  Dier; bruingele verfstof
3.  Land
4.  Nummer; uiting van aarzeling; Bulgarije
5.  Salaris; Arabische markt
6.  Klooster; zijrivier van de Maas in Nederland
7.  Mannelijke voornaam in het noorden; drietal
8.  Stadje in West-Vlaanderen; boerderijdieren; de 

dato
9.  Entree
10.  Houvast; koers
11.  Dooreengestampte kost
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Win een 
topboek!

ICO MALY  – 
HEDENDAAGSE 
ANTIVERLICHTING

We leven in digitale tijden, en toch kun-
nen politici maar niet zwijgen over een 
stroming die 300 jaar geleden de wereld 
op zijn kop zette: de Verlichting. Auteur 
Ico Maly, docent digitale media & poli-
tiek aan de Universiteit van Tilburg, ver-
baast zich daarover. Want, zegt hij, veel 
van die zelfverklaarde verlichtingsstrij-
ders horen eigenlijk thuis in de rayon 
van de… antiverlichting, een stroming 
die een hekel heeft aan vrijheid, gelijk-
heid, mensrechten en democratie.

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 schrijf in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één van de te verlo-
ten exemplaren. Mail ons niet later dan 
15 januari 2019 aub.
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