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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de 
vorige prijsvraag was 

‘Veel jongeren gaan naar 
een klimaatactie’.  J. H. 
uit Stal-Koersel werd 
door loting uit de juiste 
antwoorden getrokken 
en wint een boekenbon 
van 20 euro. Proficiat!
We konden ook 3 exem-
plaren verloten van het 
fraaie boek ‘Viglius van 
Aytta. Friese Europeaan 
avant la lettre’, geschre-
ven door Kees Sluys 
en uitgegeven bij EPO. 
De onschuldige hand 
lootte de winnaars uit 
de inzendingen. L.S. uit 

Bornem, L.M. uit Deinze 
en G.D. uit Merksem 
krijgen een gratis exem-
plaar van het boek toe-
gestuurd.
Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor 
het nieuwe kruiswoord-
raadsel naar puzze-
lonsrecht@acv-csc.
be, ten laatste op 20 
mei 2019. 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 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 elke werknemer nodig heeft en 

verdient; klein chemisch afval
B.  Klein varken; inhoudsmaat (meestal bij 

graan); reeds
C.  Stad in Nigeria; 100 vierkante meter
D.  Egyptische zonnegod; niet droog maar ... ; 

dienst die werkzoekenden moet begelei-
den

E.  Duitse jongensnaam die ‘nobele leider’ 
betekent; heilige oorlog

F.  Regeringen doen gewone mensen vaak ...
G.  Handelsnaam voor bont van de muskus-

rat; aanval
H.  Toen ze de feiten ontdekte, was ze hele-

maal van de ... ; afkorting van tablet; voor-
zetsel

I.  Engelse jongensnaam die ‘uit Texas’ bete-
kent; Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Extra (afkorting / begrip uit Nederland)

J.  Product van een kip; grote, tamme dieren, 
die melk, vlees of wol leveren; spinnenweb

K. Verwonding als gevolg van overbelasting 
door herhaalde bewegingen (Engelse 
afkorting); plaats in de provincie Limburg

VERtiCaal
1.  Grof; officiële papieren
2.  Brusselse concertzaal; neef van de profeet 

Mohammed; uiting van verrassing
3.  Nachtvogel; plek waar je e-mails worden 

verzameld
4.  Zo goed als nieuw (afk.); aanraking met de 

tong; Amerika
5.  Amsterdams woord voor ‘slecht mens’; 

vulkanische explosiviteitsindex (afk.)
6.  Iets wat je moet hebben om goed te kun-

nen functioneren
7. Zoen; stoer manspersoon
8.  Medium voor het opslaan van geluidsin-

formatie of computergegevens; Vlaamse 
Audiovisuele Regie (afk.); soort boom

9.  Kronkelend dier; horizontale as in een 
assenstelsel

10.  Soort papegaai; maatschappelijke waarde; 
symbool voor het element germanium

11.  Gepeupel; keurig
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W N Z N N

Win een topboek!
DE BUIK VAN BRUSSEL

In de jaren 1950 sprak men over de markt van Sint-
Katelijne en over de Vismet als de Buik van Brussel. 
Die Buik ontstond na het dempen van de oude haven-
dokken. 
Een haven in hartje Brussel? Jazeker. Deze vergeten 
historie begint dan ook bij keizer Karel en de aanleg 
van het kanaal Brussel-Willebroek. Maar het boek 
gaat ook over de staminees rond de haven, de dok-
werkers, de handelaars en de hoeren. Het verhaalt 
over de eerste karakollen, de mosselen, de paling, de 
boestering, het gevogelte, de koffie, de cacao en de 
banaan. Centraal staan ook de restaurants en de boî-
tes waarin Brussel zijn roaring twenties beleefde. C'était 
au temps où Bruxelles bruxellait, zong Brel daar al 
over. Maar Lucas Catherine besteedt niet alleen aan-
dacht aan het feestgedruis. In de wijk speelden zich 
ook grote drama's af, bezongen in Brusselse liekens: 
de verschrikkelijke moord op Jeanneke van Calck, de 
prachtige liefdeshistorie van de Peerlemoergang, of 
het trieste einde van twee brouwersknechten die zich 
in de Bummelstraat na een uit de hand gelopen wed-
dingschap dood zopen.

'De Buik van Brussel' is geschreven door Lucas 
Catherine en uitgegeven bij EPO.

Interesse? Stuur dan je naam en adres naar lbc-nvk.com-
municatiedienst@acv-csc.be en schrijf in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één van de vier te verloten exempla-
ren. Mail ons niet later dan 20 mei 2019 aub.


