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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Te veel regeringen in één land’. E.V. uit 
Roeselare werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boe-
kenbon van 20 euro. Profi ciat!

We konden ook 5 exemplaren verloten van het boek ‘Enjoy Your Life. Fuck the 
Stress’ (Thema, uitgeverij Van Schouten & Nelissen). De onschuldige hand trok 
een aantal winnaars uit de inzendingen. De winnaars zijn J.C. uit Deurne, M.V.B. 
uit Herenthout, G.J. uit Lommel, P.D. uit Temse en A.D.K. uit Berchem. Ons Recht 
kon ook 5 exemplaren wegschenken van ‘De strijd om tijd’ (uitgeverij EPO). Die 

boeken gaan naar L.S. uit Harelbeke, I.H. uit Aarschot, M.L. uit Dendermonde, 
P.E. uit Turnhout en G.P. uit Deurne.

Veel leesplezier!
Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzzelonsrecht@
acv-csc.be, ten laatste op 15 april 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.

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

HORiZOnTaal
A.  Wat je verdient door te werken; afge-

maaide strook gras
B.  Algemeen Beschaafd Nederlands; drie 

keer; collectieve arbeidsovereenkomst
C.  Multiple sclerose; Afrikaanse Unie; de 

aarde draait rond haar ... ; woord waarmee 
je naar jezelf verwijst

D.  Eén van de keizers van Japan
E.  Een zustercentrale van de lBC-nvk, aCv ... ; 

soms heb je een ... - Erlebnis
F.  Muzieknoot; neen in het Engels; bazige 

vrouw; muzieknoot
G.  Erfelijk materiaal; de atleet ziet er erg ... uit
H.  Oude vorm van mannelijk
I.  Afgepeigerd; muzieknoot; lidwoord; soort 

groente
J.  Achterkant van een mens; klein chemisch 

afval (afk .); arbeidsduurverkorting
K.  Dunne plek in stof; vogel die lijkt op een 

struisvogel

veRTicaal
1.  Voorwerp waarmee je een kamer verlicht; 

de werkdruk is groot in de ...
2.  Open Broadcaster Soft ware; meubelstuk 

om in te slapen; bierkan
3.  Ontkennend voorvoegsel; artifi ciële intel-

ligentie; namiddag; kenteken van Georgië
4.  Inwoner van de stad Aken
5.  Scheepstouw; achterste deel van de hals
6.  Ander woord voor ‘zij’; hectogram; reeds; 

casu quo
7.  Italiaanse openbare omroep; vrouwelijke 

voornaam
8.  Cilindervormig voorwerp
9.  Toilet; uiting van spijt; ego; ante meridiem
10.  Oude wijnmaat; lage vrouwenstem; 

Duitse mannelijke voornaam
11.  Oost-Vlaams dorp vlakbij Antwerpen; 

Amerikaanse dans
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Win een topboek!

VIGLIUS 
VAN AYTTA

Geen Fries heeft 
zo'n belangrijke 
bijdrage aan de 
Europese cultuur 
geleverd en zoveel 
invloed uitgeoefend 
op de politieke en 
geleerde wereld van 
zijn tijd als Viglius 
van Aytta (1507-
1577). Maak ken-
nis met deze voor 
het brede publiek 
nobele onbekende. 
O p  19  o k to b e r 
2018 werd op de 
Turfmarkt in Leeuwarden een standbeeld van Viglius 
onthuld door Herman van Rompuy, oud-premier van 
België en gewezen voorzitter van de Europese Raad.

Sinds de vroege jaren 1540 bekleedde Vigilius tal 
van sleutelposities in de Habsburgse regering van de 
Nederlanden in Brussel. Tientallen jaren lang was hij 
direct betrokken bij de belangrijkste politieke beslis-
singen in deze roerige periode. Bekende fi guren zoals 
Willem van Oranje, Karel V, Filips II, Alva en de gra-
ven van Egmond en Horn zaten bij hem aan tafel. Hij 
ligt begraven in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Daar 
heeft hij een praalgraf in de Sint-Nicolaaskapel .

'Viglius van Aytta' (auteur Kees Sluys) is een uitgave 
van EPO in samenwerking met de Werkgroep Viglius.

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 drie te 
verloten exemplaren. Mail ons niet later dan 10 april 
2019 aub.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 
Dit reglement vind je hier online: bit.ly/wedstrijd-OR


