
Koken en bakken 
Kleine Raak sprak met Sandra De Nul. Haar 

passie is koken en bakken. En het mag net 

iets meer zijn. Ooit gehoord van “oolongs”? 

 

Mei 
1 mei de “Dag van de Arbeid”! Wat een geniale uitvinding voor de wer-

kende mens. Een dagje vrij om te genieten met een goed boek, lekker luie-

ren en nog betaald worden ook.  

Wij mochten op 1 mei de H Mis opluisteren met ons zangkoor Cum De-

core! Jef en Nina, 2 koorleden vierden hun gouden jubileum. Hun klein-

dochter Maaike verrasten hen met een  liedje van Edith Piaf “La Vie en 

Rose”. Jef en Nina genoten, je zag ze stralen! Hun gezichten spraken boek-

delen. 

Mei is ook de maand van alle moeders! Het perfecte moment om ze in de 

watten te leggen, ze laten voelen hoeveel we van hen houden. Een dagje 

Moederdag vieren brengt de hele familie samen en schept een warme band 

tussen kinderen en kleinkinderen. 

Het “Merchtems volkstheater” raakte over den berg en kwam naar Peize-

gem. Zij brachten de komedie ”Kommer en kwel” een toneelstuk van de  

Luc Kerkhofs. Het was een avondje lachen. Zij kwamen met 4 spelers uit 

Peizegem die de nodige ambiance en wantoestanden in hun klasje veroor-

zaakten. Mario zorgden voor veel gelach en getier in de zaal. Bravo voor al 

de spelers, het was een ontspannende vrijdagavond. En het spreukwoord 

zegt “Een dag niet gelachen is een verloren dag”. De mannen van  

KWB Peizegem zorgden voor de tap en de bierplanken. Voor herhaling 

vatbaar.  

Op zondag 26 mei trokken we met zijn allen naar de stembus voor de 

verkiezingen van het regionale, federale en het Europese Parlement. Nu is 

het afwachten wie ons Land zal besturen.  

Wij waren ook uitgenodigd op een Communiefeestje. De kerkelijke vie-

ring ging door in Opwijk en ik moet zeggen, het gebeurde anders dan 

vroeger in Peizegem, maar Pastoor Guido kon toch nog een vrolijke noot 

onder de 6 Communicantjes  brengen.  

De jaarlijkse afsluiter van de meimaand verliep anders dan de vorige jaren. 

Wij zingen al jaren met ”Cum Decore” voor ons Lievevrouwke aan het 

Maria kapelletje. Nu was het aan het Mariabeeld achter de kerk op de stille 

weide aan de grot. Wij zongen ook voor O L H Hemelvaart, opdat er al 

enige jaren terug de dag voor een kerkelijk Plechtigheid de H Mis in de 

kerk van Peizegem doorgaat, en het koor alle Missen begeleid met aange-

paste liederen. Wij mochten van geluk spreken, de weergoden waren ons 

goedgezind het bleef bij enkele druppels. Zo konden de avond mooi wor-

den afgesloten.  

Agenda 
14 juni  Barbecue 

1sep    Gezinsfietstocht 

6 sep   Dictee café 

14-15 sep Mossel– en visfestijn 

27 sep   Bedrijfsbezoek 
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Klimaat 

Sandra, Stel je eerst kort even voor 

Ik ben Sandra, 43 jaar, ik ben geboren en getogen in Lo-

keren. Ik ben getrouwd met Raf en samen hebben we 2 

kindjes: Nona is 6 en Pros 4 jaar. We hebben 2 Spynx-

katten. (de Sphynx stamt af van de Canadian Hairless. 

Deze katten worden bijna zonder beharing geboren. De 

Sphynx ziet er naakt uit, maar compleet haarloos is hij 

niet. De huid van een Sphynx is bedekt met heel korte 

donshaartjes. Als hij geaaid wordt, voelt hij aan als de 

buitenkant van een perzik. NVDR) 

Ik heb hotelschool gevolgd en me  toegelegd op de keu-

ken, in de zaal werken sprak mij niet zo aan. We zijn 

toen trouwens met 7 afgestudeerd en daarvan zijn er 

nog maar 3 in de horeca actief. Ver-

mits ik les geef in die vakken reken 

ik er mijzelf dan nog bij. Ik heb wel 

bijna 20 jaar in de horeca gewerkt, 

vooral in de catering. Zo heb ik bij-

voorbeeld de catering gedaan voor 

het politiekantoor in Antwerpen. 

Daar kookten we voor het perso-

neel maar ook de burgemeester 

kwam er regelmatig over de vloer. 

Het is een zwaar beroep! Ik heb 

nadien een SLO (Specifieke Leraren 

Opleiding) gevolgd waardoor ik ook 

aan mijn diploma gerelateerde vak-

ken mag geven in het secundair onderwijs. 

In Antwerpen werkte ik ook in het opleidingstraject. 

Daar werden in samenwerking met het OCMW mensen 

met een leefloon een vak geleerd om hen te helpen 

weer op de reguliere arbeidsmarkt te komen. Ik heb er 

zelf ook veel geleerd. Ik kwam er in contact  met veel 

nationaliteiten en leerde ook hùn keuken kennen. Dat 

was heel tof en interessant. 

Op mijn 36ste leerde ik Raf kennen en ben ik naar Peize-

gem verhuisd. We wonen sinds 5 jaar in zijn ouderlijk 

huis dat we toch wat verbouwd hebben. (Raf is de zoon 

van Yvonne Vermoesen, een goed gekende dame in den 

Boskant NVDR) 

Waarom ben je in de horeca gestapt? 

Goh, sinds mijn 12de wou ik al kok worden. Vooral het 

creatieve sprak mij aan. Ik ben niet iemand die graag bin-

nen de lijntjes kleurt, eerder er buiten en ik vond dat ik 

in de keuken mijn creatieve ei kwijt kon. Ik doe bijvoor-

beeld ook heel graag feestjes,  heel plezant om samen 

met de klant een idee  uit te werken. Sinds Nona er is 

heb ik me meer toegespitst op bakken: taartjes, (cup)

cakes, koekjes, noem maar op. Dat is leuk want je kan 

er de kids in betrekken en die helpen graag mee. (Ze 

zien me graag komen in Ten Bos, lacht ze). 

Je bent dus niet in de horeca gebleven? 

Niet helemaal, ik heb wel eventjes economie gegeven in 

de tuinbouwschool (ik had ook hotelmanagement in mijn 

opleiding en deed de boekhouding van ons bedrijf dus 

kon ik dat ook geven) maar op dit moment geef ik les in 

het VTI in Aalst. Ik geef er Gemeen-

schapsrestauratie en grootkeuken. 

(Het actieterrein  zijn de grootkeu-

ken van dagverblijven, ziekenhuizen, 

internaten, scholen, bedrijven, vakan-

tieverblijven, zelfbedieningsrestau-

rants, rust- en verzorgingsinstellin-

gen, seminariecentra,... NVDR) Het 

is een vervanging dus bij het einde 

van het schooljaar stopt dit verhaal. 

Of ik nog les zal geven in september 

is koffiedik kijken. Er zijn minder en 

minder jongeren met interesse in de 

horeca en dus daalt het aantal leer-

lingen in die opleidingen. Het gevolg is dan ook dat er 

minder leerkrachten nodig zijn. Enkel in de bakkersafde-

lingen blijft het aantal min of meer stabiel, andere horeca

-afdelingen zakken jaar na jaar. 

Wat ben je dan van plan? 

Wel het basis- en kleuteronderwijs schreeuwt om leer-

krachten dus ben ik van plan mij om te scholen en wil ik 

een bachelor basisonderwijs halen in het afstandsonder-

wijs. (De bacheloropleiding Lager onderwijs kan je via 

afstandsonderwijs volgen. Zo kun je werk, gezin en stu-

die combineren en een (extra) volwaardig diploma hoger 

onderwijs behalen. Je krijgt een persoonlijke begeleiding 

op maat. NVDR) Ik kies voor het basisonderwijs omdat 

je daar ook heel creatief kan zijn. Naast creativiteit vind 

ik motivatie heel belangrijk. Wat mezelf betreft van zo-

dra ik iets niet meer graag doe stop ik mee. Er zijn trou-

wens veel basisscholen in de buurt dus ik hoop dat ik 

dichtbij wel een plaatsje vind, misschien zelfs in Ten Bos!  

Kleine Raak sprak met  Sandra De Nul 



Ik ben er nu al zeer geëngageerd: ik ga regelmatig naar 

de klas van Nona om er koekjes te bakken met haar 

klasgenootjes in het 3de kleuterklasje. Onlangs hielp ik 

nog mee op het speelpleinfestival. Het is leuk te zien hoe 

de kinderen daar naar toeleven. Raf zit ook in het ouder-

comité, hij is er secretaris. Ik vind het heel plezant dat te 

doen én het is een fantastische manier om andere ma-

ma’s te leren kennen, want zoals je weet ben ik niet van 

hier. Men heeft mij al eens gevraagd om een vervanging 

te doen maar ik mag wel in het se-

cundair maar niet in het basisonder-

wijs lesgeven op dit moment. Nu ik 

vermoedelijk zonder werk zal vallen 

in september is dat het ideale mo-

ment om mij om te scholen. 

Wat zijn je hobby’s? 

Hahaha, waarschijnlijk heb je al begre-

pen dat dat bakken is! Maar ook ko-

ken met en voor mijn gezin doe ik 

graag. 

6 jaar geleden zijn Raf en ik op vakan-

tie geweest in Sri Lanka en daar heb 

ik thee ontdekt. We hebben daar een theeplantage en –

fabriek bezocht. Ik was direct mee met dit verhaal. Bij 

onze thuiskomst heb ik me dan ingeschreven in de cur-

sus theesommelier. (In deze opleiding neemt een thee-

sommelier  je mee in de wondere wereld van de thee. 

Naast de hype van koffie zetten en barista's, zijn ook 

theesommeliers bezig aan een opmars in de horeca 

NVDR) Er valt zo veel te vertellen over thee. De histo-

riek, de oorsprong en toekomst van deze populaire 

drank, de soorten, de ceremonies of rituelen in bepaalde 

culturen ... kortom achter elk kopje thee zit een verhaal. 

Ik leerde er hoe het perfecte kopje thee te zetten,  wel-

ke watertemperatuur te gebruiken per theesoort: witte 

thee, groene thee, zwarte thee, oolongs en gearomati-

seerde theesoorten, theebuiltjes versus echt goede thee, 

warme thee versus koude thee… ik heb er zoveel ge-

leerd! Trouwens een tijdje geleden gaf ik een thee-

initiatie voor een 10tal Femma dames. Ik heb ook mas-

saal veel boeken over thee maar ook kookboeken vullen 

een groot deel van onze biblio-

theek. Ik wil bijblijven, zodat ik 

mijn leerlingen ook van de nieuw-

ste trends op de hoogte kan bren-

gen. Een paar jaar geleden kreeg ik 

van RAf het ultieme geschenk: mijn 

eigen website! (www.pateekes.com 

NVDR) Veel mensen vragen me 

vaak om receptjes en nu kan ik ze 

doorverwijzen naar mijn website. 

Maar je vindt er niet alleen recep-

ten, ook tips staan er op, bijvoor-

beeld als je cupcakeje net niet ge-

lukt is, hoe kan je het dan herstel-

len. Ik ben er niet altijd even inten-

sief mee bezig maar ik zet er toch regelmatig receptjes 

op. 

Sandra, vul aan voor volgende maand “ de Kleine 

Raak sprak met…” en waarom? 

Deze man is een bezige bij maar trekt ook regelmatig de 

natuur in. 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met… 

http://www.pateekes.com/


Bedrijfsbezoek 

Albertstroom Grobbendonk 
Energieproducent uit organische afvalstromen 

De klimaatsverandering, opwarming van de aarde, aandacht voor het leefmilieu, … dit zijn thema’s die de laatste 

maanden nooit uit de actualiteit waren. En iedereen geraakt er stilaan van overtuigd: de productie van energie zal 

hierbij een cruciale rol spelen. En energie is voor iedereen een stevig hap in het gezinsbudget. Een evenwicht vinden 

tussen een schone planeet en betaalbare energie is één van de uitdagingen voor de komende decennia. 

Peizegemnaar Stijn DE RIDDER, zoon van… en nu woonachtig in Buggenhout, is bedrijfsleider bij BIO GAS TEC, 

een studie- en engineeringsbureau. Op het vlak van alternatieve energiewinning is dit bedrijf niet aan haar proefstuk 

toe.  

Momenteel wordt er door deze ambitieuze onderneming werk gemaakt van de aanbouw van een nieuw energie pro-

ject: ALBERTSTROOM in de Industrieweg in Grobbendonk. De vergisting van organische afvalstromen zal in 

de toekomst ongeveer 25.000 gezinnen van energie kunnen voorzien. Methaangas zal omgezet worden in elektrici-

teit en warmte. Via het gangbare elektriciteitsnet zal de opgewekte stroom in bedrijven en huiskamers terecht ko-

men. De opstart is voorzien voor de tweede helft van juni. 

Stijn biedt ons de mogelijkheid om met deze primeur kennis te maken!  

Op VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 krijgen we de kans om met KWB Peizegem (leden, partner, gezinsleden, fami-

lie en vrienden) een bezoek te brengen aan Albert Stroom. Het bezoek is gepland om 19 u. Daar we de Antwerpse 

Ring moeten trotseren komen we bijeen op het kerkplein om 18 u stipt. 

Volgend programma wordt voorzien: 

 Uiteenzetting over doelstelling en functioneren van Albert Stroom aan de hand van een presentatie. 

 Rondleiding in kleine groepen. 

 Afsluiter op het bedrijf. 

Alles bij elkaar rekenen wij op een duurtijd van 2u30, zodat wij om 21u30 huiswaarts kunnen keren. 

Voor de verplaatsing zijn er twee mogelijkheden: 

 Bij voldoende deelnemers organiseren wij de reis per autocar (8 EUR per persoon). 

 Ofwel organiseren wij een carpooling. 

Als je dit uniek aanbod niet wil missen, bevestig dan zo spoedig mogelijk je deelname aan Fons De Potter (e-mail 

a.depotter@telenet.be of tel 052 371557 of gsm 0475 292591) met opgave het aantal en de naam van de deelne-

mers. Uiterlijk tegen 1 september 2019. 

Hartelijk welkom en ondertussen een fijne vakantie! 

mailto:a.depotter@telenet.be


Gezinsfietstocht 

Praatcafé   

Gezinsfietstocht 
Op ZONDAG 1 september 2019 

Vertrekplaats: "Ons Parochiehuis" Nieuwbaan 69  Peizegem 

Vertrek:  tussen 12h30 en 14h00 

Uitgepijlde tocht van ± 25 km. 

   Landelijke wegen 

Iedere deelnemer 

   krijgt een prijs 

U komt 

toch ook ?  

Met 

fotowedstrijd  en 

mooie prijzen 

Vrije deelname voor 

iedereen aan een  

democratische prijs  Onderweg 

word je verrast 

met  versnape-

ringen en een 

streekbiertje 

http://www.google.be/imgres?start=328&hl=fr&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=SLVg2XEyIkR6GM:&imgrefurl=http://keldonk.nl/2608/23-06--fietstocht-stichting-keldonks-belang&docid=WDcSSkavGNAVAM&imgurl=http://keldonk.nl/uploads/fotos/2175/fietsers_580_184.jpg&w=58
http://www.google.be/imgres?start=126&hl=fr&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=-YRRWLpXc7JgOM:&imgrefurl=http://indeverte.nl/camping-info/fiets-huren-op-indeverte&docid=URT3M3aYZSO0nM&imgurl=http://indeverte.nl/wp-content/uploads/2012/03/fiets-huren1.gif&w=447&h
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KWB-ZOMERKRUISWOORDRAADSEL 

    

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het citaat (vakje met nr. 1 is de eerste letter, …) en bezorg de slag-
zin vóór vrijdag 19 juli 2019 in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op onze website te-

recht: http://http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak   Vergeet je thuisadres niet te vermelden. 

 
   

1. Centimeter - Zonder omwegen handelend, eerlijk - Milde 
vorm van depressie gelinkt aan een bepaald jaargetijde. 

1. Nagerecht met o.a. bavarois en lange vingers (2 w) - Voor-
werp in een museum. 

2. Tuinverzorger - Deel van een concertgebouw -                              
Zuid-Amerikaans knaagdier. 

2. ModeMuseum - Levendig, speels - Tijdelijke vervanging - 
Kortschrift. 

3. Vriend (Fr.) - Grand Prix - Operalied - Landcode voor Ecua-
dor - Slingerplant - Geestdrift, bezieling. 

3. Zienswijze - Goud - Aanvankelijk, voorheen - Hartstikke 
gek, stapel. 

4. Stormloop - Snelheidswedstrijd - Russische meisjesnaam - 
Drietal - Lage druk. 

4. Frans eiland - Lengtemaat - Strevend naar eenheid - Rus-
sische rivier - Vlaktemaat - Schaafwond. 

5. Bijenhouder - Stuk hout - Slag naar de hole in golfspel - 
Tegenover - Projectieplaatje. 

5. Nauw - Prima, in orde - Niet deelbaar door twee - Vlaams 
tv-zender - Onder andere - Edelachtbare - Europese munt. 

6. Lofdicht - Rivier in Duitsland - Bijbelse stad - Vorm van Ja-
pans volkstoneel - Soort gereedschap. 

6. Altijdgroene naaldboom - Geneesmiddel - Diepst, heel 
vertrouwelijk - Gein, lol. 

7. Tantalium - Grondtoon - Onaangenaam koud, schraal - 
Plaats in Slovenië - Ratelpopulier - Universiteit Maastricht. 

7. Helium - Deel van Spanje - Kinderboterham - Te tellen - 
Scheepshelling.  

8. Vervoerstarieven - Niet genoemde - Gestommel, kabaal. 8. Plankenkoorts - Landelijk - Balie - Bijzonder goed - Vader. 

9. Foedraal - Meisjesnaam - Redding van een doelman - Pro-
cessies, optochten - Engelse jenever. 

9. Zaak (Lat) - Do - Deel van een helikopter - Loofboom - 
Gezamenlijk. 

10. Muzieknoot - Doortochtgeld - Gr. Oorlogsgod - Popmuziek-
zender - Plaats in Antwerpen - Onderpand, cautie. 

10. Vrouwelijk schaap - Inwoonster van Turkije - Deel van de 
hand - Zuid-Amerikaans land - Landcode Egypte. 

11. Lichtbewapende ruiter - Beschroomd - Laagwater - Droog, 
onvruchtbaar - Science fiction. 

11. Redenaar - Groene plaats in de woestijn - Bindmiddel - 
Leemsoort - Boogbal. 

12. Chinese maat - Gemalin van Zeus - Dansfeest - Tibetaanse 
leeuwhondjes - Nobelium (afk) - Indo-Germaan. 

12. Godsdienst - Aankomend - Nederlands voetbalteam - Be-
tovering - Toneelnummer - Compliment. 

13. Opsmukken, tooien - Grenscontroledienst - Uniek internet-
adres - Spaanse butler in Fawlty Towers. 

13. Poetsdoek - Limburgs dorp aan de Maas - Beddengoed - 
IATA-code voor luchthaven van Quetzaltenango - Tama-
rinde. 

14. Een zekere - Chagrijnig - Light Support Weapon (afk) - 
Plaats in Nederland - Drietenige luiaard - Ondergetekende. 

14. Onbezonnen daad- Buidel - Decoratieve sluiting - Concert-
zaal in Brussel. 

15. Boevengezichten - Paarse bes uit Chili - Lijst met dingen 
die iemand nog wil doen voor hij sterft. 

15. Buitenaards wezen - Weelderige, mollige figuur (naar 
Vlaams schilder) - Bevel - Indiaas specerijenmengsel. 

16. Middeleeuwen - Iedere - Langstlevende echtgenote - Griek-
se letter - Houding. 

16. Deelgemeente van Bernissart - Israël - Fout in een compu-
terprogramma - Vrucht. 

17. Voormalig eiland in Nederland - Historisch motorfietsmerk - 
Politieke partij - Platte zeevis -  Windrichting - Afgesloten 
stadsdeel. 

17. Vorm van stedelijk bestuur in India - Voorzetsel - Behoefte 
- Zeelt - Middagvoorstelling van een toneel. 

18. Luchtig gebak van bepaalde fruitsoort - Maat (Lat.).  18. Ind. handweefwerk - Balspel, soort bowlen - Genante ver-
toning, toneel - Eur. Ruimtevaartorganisatie - Nota bene. 

19. Tarwesoort - Aziatische luit - Palmsoort - Barium - Huis - En 
omstreken. 

19. Amsterdamse dierentuin - Bovenmatig - Stad in Siberië - 
Oude gewichtsmaat - Levendig, vol vuur. 

20. Afslagplaats bij golf - Kerkelijk gebruik - Onmiddellijk - Spijs-
verteringskanaal. 

20. Gebruind, vaal - Scheut water - Gewezen, voormalig - 
Havenstad en marinebasis aan de westkust van de USA. 

21. Medische term - Reeds - Landode van Montenegro - Anti-
monium - Steekschuim voor bloemen - Beest. 

21. Akkersleep - Cool, leuk - Meisjesnaam - Gedrevene, mani-
ak - Braziliaanse drum. 

22. Loot - Verdieping - Flink, kwiek - Arabische jongensnaam - 
Plat ovaal vat. 

22. Bedwelming - Bot, bruusk - Verwisseling - Bevelschrift van 
de sultan - Papegaaisoort. 

23. Georganiseerd geweld, repressie - Kaartenboek - Peruaan-
se drankenmultinational - Geur, parfum - Japans bordspel. 

23. Duinvallei - Volksmennerij - Internationale Luchtvaart-
organisatie - Bontgekleurde papegaai - Inhoudsmaat. 

24. Verenigde Naties (Eng. Afk) - Bedrijfsmiddelen - Eirond - 
Uniek - Arabisch vorst. 

24. Zuid-Europees land - Luchtige muziek - Weglating (van 
een klinker) - Daar - Opgeld. 

25. Japans eetbaar zeewier - Antilliaanse wespen - Muziek- en 
dansstijl uit de jaren 1960. 

25. Voedselkoord met noten voor tuinvogels - Kantonrechter - 
Tomaat.  
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HORIZONTAAL : 

1. Deel van het jaar. 

2. Niet digitaal – Computertekenset. 

3. Geheel de uwe – De eigen persoon – Haarverstevi-

ger – Jongensnaam. 

4. Gelaatskleur – Toppunt aan de hemel – Science 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1             35           6       38                 

2 30                                       49         

3                               2               1   

4     3 20         36         31           4           

5                       5         37                 

6                               7                   

7               8             21                     

8 22                                         9       

9           10                                 53     

10                                   11               

11               12       23                         13 

12                   32                       45       

13         24             14                       51   

14 50                   25                             

15     26                     33           27           

16                 28           15                     

17                   29   16                           

18                           34       44               

19                                               42   

20         52       17               48                 

21                                         47         

22             43                                   54 

23         39                     18                   

24                                           19       

25         46           41                       40     

                          

 
Het citaat is een gevleugelde uitspraak van Johan Cruyff, één van de beste voetballers aller tijden. Soms zou je 
denken dat het ook van toepassing kan zijn op tal van politici. 

                          

                                                  

 1 2 3   4 5   6 7 8   9 10 11 12 13 14   15 16 17   18 19  

                          

                                                

 20 21 22   23 24 25 26 27 28 29   30 31 32   33 34   35 36 37    

                          

                                       !      

 38 39 40   41 42 43 44 45   46 47 48 49 50 51 52 53 54        
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Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Gert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke  

en Lily Horio  

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u30 in 

de sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 10u aan         

ons Parochiehuis Peizegem Oplossing kruiswoord 270 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: KAMPEERTERREIN 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       

bezorgd aan de maker van het kruis-

woord 

 

Proficiat!  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 K A L E N D E R M A A N D 

2 A N A L O O G   A S C I I 

3 T T   I K   G E L   E E F 

4 T I N T   Z E N I T   S F 

5 E   E E G A   T E E V E E 

6 N A T   O K E R   N A   R 

7 S A W A   E I E R O L I E 

8 N I E M A N D   O R I O N 

9 O   R   A M   O L   D T T 

10 R E K E N A A R   B A A I 

11   L E R E N L A P   T   E 

12 M A N I E   L A T R I N E 

13 I N   E N G E L S Z E L L 


