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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
33 13 8

B
28 37 4 26 20

C
29 36 17 7 21 1

D
30 15

E
35 32

F
5 3 23 25 14

G
11 2

H
34

I
16 6 27

J
24 22 31 10

K
12 9 18 19

VRIJE TIJD

HORIZONTAAL
A.  Formule die voor veel oudere werk-

nemers een zegen is; beteuterd; 
Gegevensbeschermingsautoriteit (afk .)

B.  Symbool voor calcium; het geheel van 
belangrijke personen, teksten, kunstwer-
ken, voorwerpen, verschijnselen en proces-
sen voor een bepaalde tijdsperiode en/of 
gebied; Ancienne Belgique

C.  Hectare; iemand die iets heeft  gemaakt; 
Anno Domini

D.  Universitair symfonisch orkest (afk .); atoom 
met een elektrische lading; aandoening aan 
spieren, gewrichten of zenuwen van lede-
maten of nek, veroorzaakt door langdurig 
herhaalde eenzijdige bewegingen

E.  Nomen nescio; kadastraal inkomen
F.  Profeet; akelig onfris
G.  Eén van de getijden; voorzetsel
H.  Paranoïde persoonlijkheidsstoornis (afk .); 

deel van een zeilschip; voorwerp dat wordt 
gebruikt in de visserij

I.  Kreet bij pijn; vakbonden ijveren voor betere 

... ; waaronder (afk .)
J.  Reeds; geweldenaar; Europese Unie
K.  Nationale Strijdersbond; droogoven; avond, 

nacht en weekend (afk .)

VERTICAAL
1. Keukengereedschap
2.  Mist; de LBC-NVK heet sinds kort ACV ... 
3.  Bezitsvorm van ‘ons’
4.  Ziekenfonds; spitse bek van een vogel; afk or-

ting van het Latijnse woord ‘libra’
5.  Vervelend; meervoud van forum
6.  Entree; niet elke goed presterende werkne-

mer krijgt een ...
7.  Geld; drol
8.  Nummer; steen; neurotransmitter (afk .)
9.  Friese jongensnaam
10.  Soms ben je blij dat de ... je met rust laat; 

bezittelijk voornaamwoord (archaïsch)
11.  Klooster

PRIJSVRAAG

De oplossing van de 
vorige prijsvraag was ‘Als 
verkiezingen iets zouden 
veranderen, waren ze 
allang verboden’.  E.V. 
uit Roeselare werd door 
loting uit de juiste ant-
woorden getrokken en 
wint een boekenbon van 
20 euro. Profi ciat!

We konden ook 4 exem-
plaren verloten van het 
boek ‘De Buik van Brussel’, 
geschreven door Lucas 
Catherine en uitgegeven 
bij EPO. De onschuldige 
hand lootte de win-
naars uit de inzendingen. 
M.H. uit Wondelgem, 
M.K. uit Bornem, L.S. uit 
Gingelom en T.W. uit 
Overijse krijgen een 
gratis exemplaar van het 
boek toegestuurd.

Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor 
het nieuwe kruiswoord-
raadsel naar puzzelons-
recht@acv-csc.be, ten 
laatste op 30 juni 2019. Of 
stuur een briefj e met de 
oplossing, naam, adres 
en lidnummer naar Ons 
Recht, Sudermanstraat 5, 
2000 Antwerpen. De win-
naar 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:
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J E

Win een topboek!
KAPITALISME VOOR BEGINNERS

Het zou een vraag-
stuk uit een exa-
m e n  w i s k u n d e 
kunnen zijn: hoe-
lang moeten de 
300.000 kassier-
sters van Lidl wer-
ken voor ze het 
vermogen van hun 
grote baas Dieter 
Schwarz evenaren? 
Meneer Schwarz zit 
op een berg van 37 
miljard euro. De 
vrouwen aan de 
kassa verdienen 
gemiddeld 1.300 
euro per maand.
De Amerikaanse 
socioloog Vivek Chibber (New York University) schreef 
het boek ‘Kapitalisme voor beginners’, dat onder-
tussen in meer dan tien talen is vertaald. Hij legt 
uit waarom kapitalisten en werkende mensen niet 
dezelfde belangen hebben, zoomt in op de rol die de 
staat speelt in dit systeem en focust op de rol van de 
werkende bevolking.
De Nederlandse vertaling ‘Kapitalisme voor beginners’ 
werd 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 30 juni 2019 aub.


