MARGRAM 21
8 juli 2022

©Mar van der Velden/ JCS

Inzenden tot/met
zondag
31 juli

HORIZONTAAL

VERTICAAL

5. Het meeste is een jongen met een zendmachtiging (3)
6. Zo'n discussie vereist een vlotte moderator (10)
10. Gave recensie (4+2+4+3+3)
13. Het steeds maar weer spullen van anderen
gebruiken in Limburg (6)
14. Beslaglegging op wat er van de slee overbleef (6)
15. Een hard Jantje voor spelende kinderen (5)
16. Wereldschokkende bedrijvigheid in Groningen (10)
17. Avantgardistisch reptiel (5)
18. Dat strand komt nog voor het eerste bij Putten (5)
19. Die zijn heerlijk om te horen, allereerst voor de
armen van geest (15)
20. Vier dezelfden aan de Amstel (5)
21. Bingen door te spieken (7)
23. Brede band haar bij Deurne en de Wrekers (4)
24. Stroomt in de Neckar, de rest hoef ik niet
te noemen (3)
27. (Voor moralisten niet zo) beschaafde vrouw in
een oude Ford (10)
28. Muziekinstrument dat je kunt horen bij het
inbrengen van een beademingsbuis (4)
30. Wat Sigrid Kaag apart legt bij de
Koninklijke Landmacht (9+7)
31. Klanten aankleden bij C&A (8+6)

1. Krijg je met Youp op je stoep (17)
2. Zo'n keizersnee is een verrassende
ontdekking (10)
3. Tegen de waarde van een krant (2)
4. Vet RTL-programma (5)
7. Daar moet je woke mensen niet mee aanspreken
(5+2+5)
8. Heeft u belang erbij? Dat wordt belast! (11+6)
9. Kan die wel quartre-mains worden uitgevoerd? (9)
10. De Duitse uitvinder complimenteren doet ze
niet dalen (12)
11. Het komt hem goed te pas, al die zangers
op de kap (5+2+3+5)
12. Waardoor een autodidact met zijn tractor een
prima barricade kan vormen (14)
18. Gaten voor specialisten (6)
22. Een noot voor een boom langzaam laten
verdwijnen (5)
25. Vervoersmaatschappij die aankomt in Italië (6)
26. Pijnlijke familie van de reerug, de hazenlip en
de konijnenpoot (7)
29. Lekkere scharrel begin december (5)
32. Muzikaal jawoord (2)

