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D
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K
8 6 33 4

VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Wie zal weer mogen 
opdraaien voor het torenhoge begrotingstekort?’ E.V. uit Roeselare 
werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boe-
kenbon van 20 euro. Proficiat!

We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het boek ‘Kleine 
mensen, grote oorlogen’ van Jan Reyniers (EPO). De onschuldige hand 
bepaalde dat deze lezers / lezeressen een exemplaar toegestuurd krij-
gen: D.B. uit Langemark, J.V.L. uit Zottegem en N.P. uit Bree.

Veel leesplezier!
Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 18 november 2019. Of 
stuur een briefje 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.  Met de nieuwe Vlaamse regering mogen we ons 

verwachten aan de zoveelste ...
B.  Soort speelgoed; vrouwelijk hert
C.  Vader; muzieknoot; Islamitische Staat; voorgan-

ger van Carrefour in ons land
D.  Mannelijke voornaam; berichtje; runderen
E.  Orgaan; soms ben je beter af zonder ...
F.  Stad in Bolivia
G.  Kanaal van internationaal belang; vrouwelijke 

voornaam
H.  Tijdperk; onder- ; wederhelft
I.  Muzieknoot; Nieuw Testament; Zonnegod; niet-
J.  Latijnse groet; Uitgebreid lager onderwijs (in 

Nederland)
K.  Houding van afzijdigheid, vooral in politiek 

opzicht

verticaal
1.  Harnassen (werkwoord)
2.  Streling; rivier in North Yorkshire
3.  Politieke partij in Nederland; lidwoord; en 

andere; uitroep van pijn
4.  Surinaamse ovenschotel; Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid; niet van toepassing
5.  Egyptische godheid; hemellichaam
6.  Klein stadseiland aan de zuidelijke kust van 

China
7.  Bloem; vorm van brullen
8.  Oud woord voor landtong; mannelijke voornaam; 

mannelijke voornaam
9.  General Electric; vader; dat is (Latijn); gecas-

treerde stier
10.  Aardgodin; niet-gouvernementele organisatie
11.  Wie blijft leven wanneer een familielid overlijdt 
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Win een topboek!

“Belgische 
armoede moei-
lijk in te dij-
ken”. “680.000 
Vlamingen 
onder armoede-
drempel”. “Eén 
Vlaming op de 
vijf kan zich geen 
weekje vakan-
tie veroorloven”. 
Zulke krantenti-
tels lees je met 
de regelmaat 
van de klok.

In het boek ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’, 
geschreven door de ATD Vierde Wereld-medewerkers 
Marijke Decuypere en Guy Malfait, lees je over 
Kevin, die op school de foto’s van zijn bezoek aan de 
Kalmthoutse Heide toont en zegt dat hij op safari naar 
Kenia is geweest. Over Elsa, moeder van drie, die van 
de VDAB te horen krijgt: ‘Wij gaan u activeren’. Maar 
ook over congé in Frankrijk en over voor het eerst in 
uw leven naar de opera gaan.
Actrice en regisseuse Reinhilde Decleir beschrijft 
het boek zo: “’Triestig en hoopgevend tegelijkertijd. 
Triestig wanneer je de angst, onzekerheid en schaamte 
voelt. En tegelijkertijd is er die enorme strijdlustigheid 
en solidariteit. Verhalen die ontroeren en hopelijk diep 
in onze ziel doen kijken”.
Een uitgave van Mammoet i.s.m. ATD Vierde Wereld. 
Verkrijgbaar via www.epo.be.
Interesse in dit boek? Stuur dan je naam en adres naar 
communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be en laat 
ons weten dat je graag kans maakt op één van de drie 
exemplaren die we gratis kunnen weggeven. Mail ons 
niet later dan 18 november 2019 aub.


