
GROOT VAKANTIEKRUISWOORDRAADSEL

Vakantie, zomertijd, rust …….
Veel genieten, doen wat je graag doet : reizen, wandelen, fietsen, zonnen, klussen, een boeiend boek lezen en
misschien wel een kruiswoordraadsel oplossen. 
Deze keer heb ik een megakruiswoordraadsel opgesteld waarin hier en daar onderwerpen terug te vinden zijn
die iets te maken hebben met mijn bevoegdheden binnen het college : milieu, cultuur, jeugd, bibliotheek,
sociale zaken en voetwegen. Onder de juiste inzendingen worden 30 winnaars uitgeloot die ieder
een prettige attentie krijgen. 
15 genummerde letters vormen een woord dat betrekking heeft op een festiviteit.
Veel succes. 

(de inzendingen worden verwacht ofwel via briefkaart aan Ernest Van Kelecom,
Schapenstraat 131 te 1750 Lennik ofwel via e-mail naar erik.o@versateladsl.be en dit voor 15 augustus 2006.)  

HORIZONTAAL 
1. toekomstige theaterzaal in Gaasbeek – heilige –

Halle-Vilvoorde
2. geheel – dubbele klank – eiland (Frans) – ouder –

overdekte ruimte
3. Griekse letter – vaatwerk – vluchtheuvel – rijks-

school (afk.) – meisjesnaam 
4. zonder omweg – theaterbezoek
5. spijkers – net voor drankafval 
6. luchtvaartmaatschappij – niemand – onder meer –

kamerpot
7. met tijd ( latijn ) – volgde geen les – dialect voor een

sluwe, niet al te betrouwbare kerel
8. voornaam – groep mensen die samen een boek lezen

en bespreken – primitief 
9. nam voedsel – scheikundig symbool voor Iridium –

inzinking tussen bergen – bloeiwijze – lengtemaat
10 werkplaats voor wetenschappelijk onderzoek –

Europese Unie – componist – jongeling 
11. gewaarwording – groene levende schuilplaats –

orgaan dat stof afscheidt
12. ontvangen – dier – dierenwoonplaats –

kaalgeschoren jongere (afk.)

VERTICAAL
1. bord waarop adellijk symbool is geschilderd
2. dier – voornaam 
3. fungerend (afk.) – land in Afrika 
4. muzieknoot – blijken van verering 
5. lidwoord – noorderlengte – muzieknoot – persoonlijk

voornaamwoord
6. woning van een pastoor
7. voegwoord – heersterbosje (eerste deel van woord) 
8. persoonlijk voornaamwoord 
9. voorzetsel – betaalmiddel – gemeente 
10. kokertje – en andere (afk.) – persoonlijk voornaam-

woord
11. modeblad – rivier
12. heilige – meisjesnaam 
13. ijshockeybal – droge hoest 
14. verkorting van bijzonder – ultraviolet – persoonlijk

voornaamwoord
15. onbepaald voornaamwoord – militaire expeditie

–voorzetsel 
16. muzieknoot – Verenigde Naties – niet droog 
17. stad – aantrekkelijk meisje 
18. rivier in Nederland 
19 rond hout – senior – oude munt 
20 sint – muzieknoot – boom 
21 klein landschapselement – dialect voor luiaard
22. muziekinstrument – klein ondiep, stilstaand water –

vogelproduct 
23. koud dessert – landbouwer – vaas

Geert De Cuyper  
Schepen


