
 

 

 

    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
6. Dan zouden we sterven van de conserven (3+7+6+5) 
11. Zij heeft er plezier in orde te scheppen onder  
 de stervelingen (10) 
12. Compassie voor collega-bestuurders (9) 
14. Houdt een balletje hoog (3) 
15. Gemeen gedrag is aanleiding voor  
 bodemsanering (14) 
17. Aan 't hof was hij gek genoeg de sigaar (3) 
18. Monetair gebied waar samengewerkt wordt (7) 
19. Negentien (8) 
20. Een duim zoals Engelstaligen hem graag hebben (4) 
21. Aan terras en rozen verwante dierenpartij (5) 
23. Prenten voor prenten (12) 
25. Komt bij misdadige ezels niet voor (8) 
26. Een filmfragment van het bloederige en  
 smerige soort (7) 
27. (Waar het) geld (niet groeit) (3) 
29. Geeft kleur aan het leven (7) 
30. Zout voor op een ontbijtonderdeel (8) 
32. (Maakt het) niet lang (4) 
33. Uitsluitend spreken met degene waarvan  
 je niet meer houdt (14) 
36. Eentonig gezang (4) 
37. Zo vaak de lift niet nemen (14) 
39. Pantserwagen (5) 
40. Daar zwem je in je geld (9) 

    

VVVVererererticaalticaalticaalticaal    
 
1. Geen veilige plek kunnen vinden (21) 
2. Hongerig geworden van het handwerken, flink 
 gaan schranzen (10+7) 
3. Helpen tegen menselijke en digitale virussen (19) 
4. Uitdaging aan het adres van de kiezers  
 (3+4+2+3+2+5) 
5. Samenvatting van het middenstuk (4) 
7. Die paren doen het niet meer (6+7+7) 
8. Dierlijk (7) 
9. Planeet aarde (2+5+6) 
10. Niet beschadigd in het binnenland (10) 
13. Kaartavond op het station (5) 
16. Beneden waar de lelietjes vandaan komen (5) 
22. Geen trek meer in een bootreis (9) 
24. Dag in Engeland (3) 
28. Doen beginners maar beter vooraf (8) 
31. Papa (3) 
34. Hond met vaststaande denkbeelden (6) 
35. Uitzichtloze kleding, behalve voor  
 de draagster (5) 
38. Voor wie zich niet wil laten kisten (3) 
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