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Horizontaal

2 Met één unaniem 
en nogal 
plechtig. (7)

7 In het begin werd 
gesproken over 
een sluithaak. (4)

8 Ten eerste kijk je 
welk deel van de 
wereld het is. (4)

9 Dit gedeelte van 
het geschrift is 
reeds binnen, en 
andere ook. (6)

10 Je ziet eerst heel 
slecht, en dan 
niets in de 
ruimte. (6)

12 Boodschapper, 
verdwijn naar het 
wijnhuis! (6)

13 Alles in Amerika 
voor het 
vrouwelijke 
schaap is van 
goed gehalte. (6)

14 Populier uit dat 
land. (6)

17 Het krauwen va 
n u op een 
schaaldier. (6)

19 Een steen om u 
in toom te 
houden. (6)

21 De uiting van 
kwaadheid heeft 
met haarverlies 
te maken. (6)

23 De eerste munt 
voor de goden. 
(4)

24 Gruwen van de 
kou. (4)

25 Moet de geest 
verdwijnen? 
Maak dan de 
kachel ermee 
aan. (7)

Verticaal

1 Part van de oude 
maat. (4)

2 Een oud bed 
voor de 
vatsluiting. (6)

3 De 
stierenvechter 
stond als een 
boom voor de 
gravin van 
Holland. (6)

4 Lust een 
insecteneter ook 
wel een groen 
blaadje? (6)

5 Vreemd eerste 
leger, waar het 
trekdier in loopt! 
(6)

6 Toon me het met 
gebaren. (4)

9 Voor de middag 
is bij Bach 't 
handwerk te 
bezichtigen. (7)

11 Een vettige 
kluwen wol als 
lekkernij? (7)

15 Door een flater 
komt het op de 
helling te staan. 
(6)

16 Wordt een 
koorhemd in de 
as gelegd om een 
vrucht te 
kweken? (6)

17 Uitgerekend een 
steltloper vindt 
kleine kinderen 
tegenover zich! 
(6)

18 Zocht uw poes 
het stadsdeel op? 
(6)

20 De droogvloer 
werd in het 
feestgewoel 
gebruikt. (4)

22 Verplicht met 
dom. (4)


