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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Menselijkheid is de hoogste 
deugd’. E.V.L. uit Belsele 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 ‘Hedendaagse 
Anti-verlichting’ (Uitgeverij EPO). De onschuldige hand trok een aantal 
winnaars uit de inzendingen. De winnaars zijn P.V.G. uit Borsbeek, N.F. 
uit Bouwel, R.D.B. uit Gent, H.G. uit Tielt en C.B. uit Ganshoren. Heel 
wat interesse was er ook voor het fi jne boekje ‘Gekonkelfoes in organi-
saties’. Daarvan gaat een gratis exemplaar naar C.D. uit Deurne, A.P. uit 

Heff en en M.G. uit Oudsbergen. Veel leesplezier aan alle gelukkigen!
Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 28 februari 2019. Of stuur 
een briefj e met de oplossing, 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 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.  Iets wat iedereen op het werk zou moeten 

hebben
B. Id est (afk orting)
C. Wedstrijdklok bij het dammen
D. Honderd vierkante meter
E. Van espenhout; beschermende goden bij 

de Romeinen
G. Vel papier; een wens bevattend voorstel
H. Zonder rekening te houden met een ander
I. Je moet niet altijd … taal spreken
J. In casu (afk orting)
K. Avond waarop gedichten worden voorge-

lezen

veRTicaal
1.  Overeenkomst om te wedden
2. Human resources (afk orting)
3. Nederlandse meisjesnaam
4. De verdachte gaf geen …
5.  Ontharen; croque-monsieur
7. Vrucht van een eik; moeder van Jezus
8. De vakbond LBC-NVK is een stuk van het …
9. Hartaanval
10. Muzieknoot
11. Causaal
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Win een topboek!

ENJOY YOUR 
LIFE, FUCK 
THE STRESS 

– HÉT ANTI-
STRESSBOEK

Ken je dat gevoel? 
Dat je van voren 
niet weet dat je 
va n  a c h t e r e n 
leeft? Dat je bed 
je beste vriend is 
en dat je eigen-
lijk nergens meer 
echt zin in hebt? 
Je wilt er natuur-
lijk niet aan maar 
het lijkt erop dat 
de sluipschutter 
ook jou in het vizier heeft gekregen: stress! Welkom 
bij de club! Want laat één ding duidelijk zijn: voel je 
niet schuldig en heb geen spijt. Het moet maar eens 
afgelopen zijn met het denkbeeld dat mensen die stress 
hebben zwak zijn. Het is juist omgekeerd: stress over-
komt vooral de mensen die meer dan betrokken zijn, 
de mensen voor wie niets te veel is en die altijd bereik-
baar en verbonden zijn. De diehards die maar door blij-
ven buff elen. Juist zij zijn vatbaar voor stress en omdat 
zij zo betrokken zijn, komen stress en burn-out in hun 
woordenboek niet voor. Dus ben je gevallen en sta je 
stijf van de stress? Gefeliciteerd! Je bent een topper!

'Enjoy your life, fuck the stress' is een boek van 

Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen. Wil 

jij graag dit fi jne boek 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 verloten exemplaren. Mail ons niet later dan 28 

februari 2019 aub.


