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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘De 
zomer is een seizoen waar velen naar uitkij-
ken.’ M.B. uit Roeselare werd door loting uit 
de juiste antwoorden getrokken en wint een 
boekenbon van 20 euro. Profi ciat!
We konden ook 4 exemplaren verloten 
van het boek ‘Kapitalisme voor beginners’, 
geschreven door Vivek Chibber en uitge-
geven bij EPO. De onschuldige hand lootte 
de winnaars uit de inzendingen. J.M.M uit 
Wielsbeke-Ooigem, M.M. uit Merelbeke, 
D.D.W. uit Sint-Niklaas en de familie V.-C. uit 
Lommel krijgen een gratis exemplaar van het 
boek toegestuurd.
Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruis-
woordraadsel naar puzzelonsrecht@acv-csc.
be, ten laatste op 15 september 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. Smerig; rivier in Centraal-Europa
B. Grootste vakbond van België; computer-

toets; Bovine spongiform encephalopathy  
(afk .)

C. Uiting van verwondering; knock-out; soort 
boom; politieke partij

D. Het gevoel opgebrand te zijn
E. Rood, groen en blauw (kleurencode); over-

heidsdienst
F. Landencode voor Georgië; bullshit; 

Politieke partij in Nederland; Hertz (afk .)
G. Belgische uitgeverij; vrouwelijke voornaam
H. Laag gelegen dek op een zeeschip
I. Ziekenfonds; televisie; gecastreerde stier; 

zuurtegraad
J. Coming-... ; oppervlaktemaat; soort slang
K. Jongensnaam; ACV Puls is sterk actief in de 

...

VERTICAAL
1. Lopen; afgodsbeeld
2. Relativerende uitroep; vrouwelijk hert; 

diepte tussen twee zandbanken
3. Openbaar vervoer; landencode voor 

Bulgarije; paardenkracht; in
4. Open houten roeiboot
5. Insect; de Eerste Vrouw
6. British Airways; namiddag; Ancienne 

Belgique; Egyptische zonnegod
7. Zwarte vogel die kan leren praten; instru-

ment van Zwarte Piet
8. Overschot
9. Dagelijks bestuur; televisie; landbouwge-

reedschap; boterham
10. Soort boom; uitroep bij een ontdekking; 

harde duw
11. Respectievelijk (afk .); tabak om zelf een 

sigaret te rollen
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Win een topboek!

Michael, Jos en Bart: drie generaties Demyttenaere 
met lijnen naar Congo. De eerste was zeekapitein. De 
tweede werkte van 1959 tot 1964 als agent voor een 
katoenbedrijf in het noorden van Katanga. En Bart, de 
derde en jongste in het rijtje? Hij werd in 1963 gebo-
ren in Albertstad, gaf van 1986 tot 1990 les in het Zaïre 
van Mobutu en werd later schrijver. In ‘Mijn Congo’ 
gaat hij op zoek naar de sporen van drie generaties 
Demyttenaere in zijn geboorteland.

‘Mijn Congo’ is een verhaal over een onmetelijk land, 
zijn bewoners, zijn regen als neervallende rivieren, zijn 
sprinkhanenplagen en zijn leerplannen. Maar het is 
evenzeer een relaas over de confrontatie tussen een 
vader en een zoon.

Interesse in dit boek, uitgegeven bij EPO? Stuur dan 
je naam en adres naar communicatiedienst.acv-
puls@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 15 september 2019 aub.


