
 

 
 

HORIZONTAAL 

 

1. Handicap waardoor het werk van de drummer  

 je ontgaat (8) 

5. Bunzing op de hals (4) 

8. Therapie na een lange rustperiode (16) 

12. Met die auto kan het doorgaan (4) 

13. Brieven die je acuut nodig hebt (14) 

15. Slappe Jan in de moestuin (5) 

16. Stichting voor wie wil poederen (10) 

17. + H20. De Wim die viel met zijn fiets, maar nog wel 

 wist hoe laat het was (3+3) (3) 

18. Niet deze sterven in Engeland (3) 

19. Postuum pleonasme in het apostolicum (12) 

20. Zie H17 (3) 

22. Grap in het gebedshuis om op te schuiven (8) 

24. Wormvormig aan het eind van het boek (8) 

26. Energiezuinige dieren (12) 

27. Moedertje van Apple in moskeeën (5) 

29. Bepaalt de kwaliteit van het panorama vanuit  

 uw hotelkamer (14) 

32. Waggelwagen (4) 

34. Baan elders (3) 

35. Uitingen waar je naar kunt vissen (12) 

37. Ergernis die vraagt om veiligheidsschoenen (5+3+9) 

 

VERTICAAL 

 

1. Dat zijn  "Un banc, un arbre, une rue"  en  

 "Hit the road, Jack" (13) 

2. Opnieuw afgelopen (4) 

3. Waarom je iets aardigs hebt gedaan voor een  

 heel bange gehaktschijf (3+5+2+6+4) 

4. Van de kook waardoor je achterbanden slippen (9) 

5. Dat heb je als je een bestand niet kan openen (12) 

6. Royalty onder blinden (6) 

7. Niet en wel in actie komen? We zoeken toch maar 

 een mannetje (5+4) 

9. Druppels agressief bejegenen met Hemelvaart (11) 

10. Bij die fortissimo "doei's" door elkaar wordt  

 er gefloten (7) 

11. Onderzoek naar wat de natie vermag (12) 

14. Hiermee speel je het Prater plat (6+4) 

21. Ronde Noord-Hollander (7) 

23. Bakt weinig van schrijven en schaatsen (10) 

25. Jan, de boer van Focus (8) 

28. Uit de hemel: 40.000.000ste deel van  

 de aardomtrek rond een onderofficier (7) 

30. Deventerse maanlanders (6) 

31. Daarna bij judo (3) 

33. Bonje met Chubby Checker (5) 

35. Heeft een arme Amsterdammer niet  

 te makken (4) 

36. Asap in Nederland (3) 

38. Half rokje (2) 

 

MARGRAM 

22 

9 januari 2023 
 
 
 
 
 

©Mar van der Velden/ JCS 
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