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Beste lezers  
van editie enigma,
Frankrijk is mijn vakantieland! Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan denk ik aan de warme zomers op 
Franse campings. De geur van lavendel, het gezoem van de bijen, de altijd lachende zonnebloemen. 
Het leven was zorgeloos en prachtig.

Natuurlijk ging ik er later zelf ook op vakantie. Eerst 
alleen op ‘werkvakantie’. Daarna samen met mijn lief die 
kort daarna mijn man werd en tegenwoordig gaan we 
lekker met z’n viertjes. Naast de uitstapjes in eigen land 
en België (heerlijke weekenden in Brugge en Gent!) 
worden de grote vakanties nog altijd gereserveerd voor 
Frankrijk. We zijn in het binnenland geweest, aan de 
westkust, tegen de Spaanse grens aan en vooral veel in 
de Provence. Op campings of in huurwoningen, zolang 
er maar water in de buurt is. 

Deze zomer hebben we samen met het gezin van mijn 
zus een complete woning gehuurd in het dorpje 
Fayence. Ieder zijn eigen slaapkamer; een grote tuin; 
twee koelkasten en… een eigen zwembad. Wij kijken er 

al naar uit. Uiteraard neem ik een flinke stapel oude 
editie enigma’s mee. Voor de prijzen hoeven wij het 
natuurlijk niet te doen, want daar zijn wij voor uitgeslo-
ten, maar op de puzzels zijn we allemaal gek. Geregeld 
pakken we dezelfde puzzel en maken er een wedstrijdje 
van wie als eerste de oplossing heeft. Van deze editie 
enigma zal ik ook een stapeltje meenemen. De informa-
tie over Frankrijk op pagina 62 en 63 vond ik namelijk 
zeer interessant.

Hoe of waar u uw puzzels ook maakt, deze zomer: ik 
wens u er veel plezier en succes mee!

Léontien van der Kooi
Hoofdredacteur
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UNIEKE Design Bureaustoel DOC

Deze aanbieding is geldig tot 8 weken na verschijning van deze editie  Enigma en zolang de voorraad strekt!

Ga naar www.meubelen-online.nl/bureaustoelen
en bestel gelijk uw eigen DOC bureaustoel in zwart of bruin vintage.

Gebruik KORTINGSCODE = 8911enigma
en pro�teer van deze actieprijs

- Zwart of Bruin vintage
- Hoogte verstelbaar
- Met kantelstand
- Belastbaar tot 120kg
- Inclusief 2 jaar Garantie

Van 279,-

voor € 159,-

Maak gebruik van deze tijdelijke kortingscode
exclusief voor lezers van editie Enigma.

KORTINGSCODE = 8911enigma

Pak deze Kans!!!
Unieke Design Bureaustoel voor de laagst mogelijke prijs
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via: redactie@editieenigma.nl.
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Hoe ziet uw gezinssamenstelling 
eruit? 
Mijn vrouw en ik kregen 6 kinderen 
(5 jongens en als laatste een dochter)  
Onze tweede zoon is in 2010 op 51 
jarige leeftijd overleden. Wij hebben 
11 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Wat deed u voor werk? 
Ik hield niet van studeren, dus ik zocht 
zo snel mogelijk een betaalde baan. 
Naast mijn werk heb ik uiteindelijk 
toch veel avondstudies gedaan. Met 
succes, want voordat ik in 1996 met 
vervroegd pensioen ging was ik 
directeur-bestuurder van een 
woningcorporatie. 

En daarna?
Tot 2006 hield ik me bezig met 
vrijwilligerswerk op verschillende 
terreinen. 
 
Wat doet u in uw vrije tijd? 
Mijn grootste hobby’s zijn het oplossen 
van kruiswoordraadsels en het maken 
van legpuzzels. Daar vul ik vele 
ontspannen uren mee. Ook kijk ik 
graag naar voetbalwedstrijden.

Bent u al lang abonnee? 
Ja, vanaf het prille begin ben ik 
abonnee van editie enigma. Ik maak 
niet alle puzzels, maar van de puzzels 
die ik wel oplos, stuur ik altijd de 
oplossingen in. Kruiswoordraadsels 
maak ik het liefste. Vorig jaar won ik 
voor het eerst een prijs en bij laatste 
uitgave voor de tweede keer. 

Waar gaat u het liefste naar toe op 
vakantie? 
Ik vind ons eigen land prachtig. En 
binnen Nederland ga ik het liefste op 
vakantie naar Zuid – Limburg. Ik vind 
de sfeer daar gemoedelijk en gezellig. 
Als stedentrip in Nederland raad ik 
Amsterdam aan vanwege de vele 
bezienswaardigheden en prachtige 
gebouwen en musea. 

Ontving u ooit een onderscheiding?
Ja, ik ben maar liefst drie keer op een 
bijzondere manier onderscheiden. Bij 
mijn afscheid van de woningstichting 
in 1996 ontving ik de gouden ere-ring
van  de gemeente Ridderkerk. Bij de 
lintjesregen in 2000 werd ik verrast 
met een Koninklijke onderscheiding. Ik 
werd benoemd tot Ridder in de orde 
van Oranje-Nassau. Bij het terugtreden 
als lid van de Raad van Toezicht van 
de Rabobank Ridderkerk eind 2007 
ontving ik als blijk van waardering een 
onderscheiding bestaande uit de 
gouden Rabospeld. 

Welke televisieprogramma’s en film 
vind u leuk?
Ik ben geen echte TV kijker maar ik kijk 
uiteraard wel naar het journaal en 
informatieve programma’s. Ik ben ook 
geen filmfanaat. Ik ga eigenlijk nooit 
naar de bioscoop. Maar ik herinner 
me wel een film uit mijn jeugd die 
indruk heeft gemaakt. Dat was Battle 
Cry, een Amerikaanse oorlogsfilm. En 
ik zag onlangs ook Knielen op een bed 
violen. Die vond ik ook mooi.

De musical Les Miserables heb ik in het 
theater gezien. Bijzonder 
indrukwekkend vond ik dat.

Luistert u wel een naar muziek?
Ja, ik luister graag naar muziek. Ik kan 
erg genieten van mannenkoren. 
 
Wat vindt u mooie en minder mooie 
kwaliteiten van anderen?
De mooiste kwaliteit van mensen is 
naar mijn mening eerlijkheid en de 
minst mooie vind ik liegen. 

Wat is uw levensmotto? 
Mijn motto in het leven is : kijk naar 
jezelf en niet naar anderen. 
 
Tot slot: met welke positieve 
eigenschappen zullen uw naasten u 
omschrijven?
Mijn dierbaren vinden mij eerlijk, 
zorgzaam en doortastend.

ne a magna

In deze rubriek ‘Aangenaam’ maakt 
u kennis met uw collega-puzzelaar, 
de 81-jarige heer Kruithof die op het 
verzoek van de redactie graag onze 
vragen wilde beantwoorden. Hij woont 
in Ridderkerk, samen met zijn vrouw 
met wie hij al 62 jaar getrouwd is en 
die het belangrijkste is in zijn leven.

Stuur uw brief, anekdote of reactie naar: redactie@editieenigma.nl

na e zv l e r s
ve eirb n

Vader op Twitter
Mijn vader kan heel goed e-mailen en is dol op bellen, maar Twitter… daar moest hij 

toch niets van hebben. Onlangs was ik bij hem op bezoek en mijn broer bleek het 

over Twitter gehad te hebben. ‘Pa, doe dat nou. Het is zo leuk en zo’n gemakkelijke 

manier om leuke mensen te leren kennen.’ Mijn vader zette direct zijn hakken in het 

zand, maar begon er voorzichtig over tegen mij. Het leek hem erg leuk om wat meer 

contact te hebben, maar ‘dat Twitter’ was vast heel ingewikkeld en modern. Ik besloot 

hem te laten zien hoe het in zijn werk gaat en nam mijn eigen account als voorbeeld. 

U raadt het misschien al, maar ik zag het niet echt aankomen: mijn vader zit op 

Twitter. Het was nogal wennen, maar hij heeft nu al heel wat leuke contacten 

opgedaan. Het heeft zijn wereld een beetje groter gemaakt, en het maakt me heel 

gelukkig om mijn vader zo blij te zien! Wilma Bakker uit Rotterdam

Filmliefde
Ik heb een voorliefde voor films. Zolang ik mij kan herinneren, houd ik van de 
bioscoop. Ik wilde het liefst gaan regisseren, maar dacht dat ik daar de kost niet 
mee kon verdienen. Jarenlang probeerde ik die droom te vergeten, terwijl ik 
negen tot vijf op kantoor zat. Een paar jaar geleden besloot ik het toch nog te 
proberen en heb ik mij aangemeld voor een regie opleiding. Daar voel ik mij als 
een vis in het water! Ik heb nog een jaar te gaan en ik heb geen garantie dat ik er 
veel mee zal verdienen, maar ik ben nu wel gelukkig en doe wat ik leuk vind. Dat is 
echt heel wat waard!
Maurice uit Amsterdam

Mooi cadeau
Mijn moeder en ik lezen iedere maand weer met plezier de editie enigma. En het 
helpt ook bij het bedenken van leuke cadeaus! Mijn moeder werd namelijk zestig 
en ik kon maar niet op iets leuks komen, om haar te geven. Bij het bladeren in een 
oude editie enigma, viel mijn oog op een stedentrip naar Berlijn. Ik besloot twee 
vluchten en een hotel te boeken. Mijn moeder vond het cadeau prachtig en we 
hebben het samen ontzettend naar onze zin gehad in Berlijn. 
Clara de Wit

Het zijn de 
overeenkomsten 

die een relatie aangenaam 
maken, maar het zijn 
de verschillen die het 
interessant houden.

Vraag me niet wat ik van je vind; ik geef
misschien niet het antwoord dat je wil 
horen.

Bedenk hoe moeilijk het is om jezelf
te veranderen en u zult begrijpen hoe
weinig kans u heeft om iemand anders 
te veranderen.

Als we proberen het beste in andere 
mensen te ontdekken, brengen we het 
beste in onszelf naar boven.

Ware liefde is als een paar sokken: er 
zijn twee stuks nodig en die moeten bij 
elkaar passen.

6

De heer Kruithof met 
zijn Ridderlijke onderscheiding

Oproep!
Mogen we u interviewen
voor de rubriek  
aangenaam?
Stuur dan een mail naar 
redactie@editieenigma.nl.  
We nemen graag contact 
met u op.

Uitspraken
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Sudoku overlapper
Dit zijn drie sudoku’s die elkaar gedeeltelijk overlappen. Elke sudoku bestaat uit 
negen bij negen vakjes en is onderverdeeld in negen blokjes van drie bij drie. In 
elke rij, elke kolom en elk blokje van drie bij drie moet een cijfer van 1 tot en 
met 9 worden ingevuld.

Breng de cijfers uit de gearceerde hokjes over naar de 
hokjes in de balk. Deze cijfers vormen de oplossing. 

(oplossing 1)

Jaarprijs 1: 
Cheque van 
meubelen-online
Wat is er nu leuker dan meubelen shoppen? Meubelen shoppen vanuit uw luie stoel! En dat kan nergens beter 
dan bij Meubelen-online.nl, want daar hebben ze prachtige meubelen in verschillende stijlen. Iedereen vindt er 
meubelen naar zijn eigen smaak. De meubelen worden gratis geleverd en als ze niet bevallen worden ze weer 
gratis opgehaald. Wilt u toch liever de meubelen ‘voelen’ voordat u ze koopt? Dat kan natuurlijk ook in de 
showroom in Leeuwarden. De winnaar van deze nieuwe jaarprijs zal daar waarschijnlijk wel een dagje naartoe 
gaan, want hij of zij mag voor maar liefts 6.000 euro gaan winkelen!
Meubelen-Online | Voorstreek 4 in Leeuwarden | www.meubelen-online.nl
 
De periode van deze jaarprijs loopt van enigma 8 jaargang 9 t/m editie 7 jaargang 10. Daarna wordt er uit alle 
inzenders van deze jaarprijs (dus van alle 13 uitgaves) één winnaar van getrokken. Deze trekking vindt plaats onder 
toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

A

CBA

B

C

t.w.v

6.000-
euro
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(oplossing 2) (oplossing 3)

Woordzoeker
Bovenstaande woorden zijn in alle 
mogelijke richtingen in het diagram 
verborgen. De letters mogen meer 
dan eenmaal gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen 
achterelkaar gelezen de oplossing. Zandloper 

Vul het diagram in aan de hand van 
onderstaande omschrijvingen. Ieder in te 
vullen woord bestaat uit de letters van het 
vorige woord, plus of min een letter.

Breng de letters uit de overeenkomstige hokjes over naar de 
hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

Waterkoker
Deze waterkoker van Bosch heeft een inhoud van 1,7 liter. 
Hoeveel kopjes thee kunnen daar wel niet uit 
geschonken worden?

t.w.v

55,-
euro

Binnen-
buitenlamp
Deze draagbare lamp is oplaadbaar,  heeft 4 standen en is 
waterbestendig. Handig voor in de tuin of op het balkon 
op een warme zomeravond.

t.w.v

90,-
euro

ALLENGS
ARMOEDE
ASHOOP
BEDIJKER
BEESTEN
BERGIJS
BROEDKOLONIE
CREDIT
DELTA

DOSIS
DUIZENDVOUD
EENDENKOOI
GEINTJE
HOEPELNET
INGEWAND
JOUEN
KANTOORAGENDA
KONIJNENHOUDER

MESSENHANDEL
ONEER
ONKLAAR
OPGANG
POPLIEFHEBBER
PROMOTOR
RIETVLECHTER
RIJMSPREUK
SITUATIEKAART

SMOEL
SOMBRERO
SPOOK
SPORTSTUUR
STIJLVARIANT
STRIJKLOKAAL
SUDDERPLAATJE
TANDBEDERF
TANGO

TAPIOCAPAP
TIMEN
TURFSTROOISEL
UITVOERVERBOD
VEREN
VLAKDRUKPERS
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Boek: JudasKus
• Komt een ouder ooit over het verlies van een kind heen?
• Wat als je je vader iets ziet doen wat je eigenlijk niet had willen weten?
• Hoe zorg je ervoor dat je stiefdochter je accepteert en van je houdt?
• Zul je blijven boeten voor fouten uit het verleden? 

Danielle, Annelien en Barbara worstelen met deze vragen in de spannende nieuwe thriller van bestsellerauteur Linda 
Jansma: Judaskus. Tien goede inzenders ontvangen het boek thuis. 
 
Huisartsenechtpaar Barbara en Marcus van Brederoo wonen met hun twee dochters in een dorpje in Friesland. 
Wanneer Barbara ontdekt dat haar man iets voor haar verzwijgt, is ze vastbesloten te achterhalen wat dat is.
 
Linda Jansma schreef onder meer de bestsellers Houvast, Kwetsbaar en Verbroken. 
Dat laatste boek wordt verfilmd door Penoza-regisseur Diederik van Rooijen.

1312 13

(oplossing 4)

Breng de letters uit de genummerde hokjes over naar hokjes 
in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

Zweedse puzzel

t.w.v

15,-
euro

10x
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2 entreekaarten 
Corso Zundert
’s Werelds grootste bloemencorso op zondag 
4 september in Zundert

(oplossing 5)

t.w.v

20,-
euro

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de 
hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

10x

Het Zunderste corso bestaat dit jaar 
80 jaar. Al tachtig jaar strijden de 
Zunderste buurtschappen om 
jaarlijks de mooiste corsowagen te 
bouwen. De onderlinge strijd is onge-
kend fel, buurtschappen zetten alles 
in om elkaar af te troeven. Tachtig 
jaar competitie heeft ertoe geleid dat 
het Zunderste corso het grootste 
bloemencorso ter wereld is.
Het corso in Zundert wordt geheel 
gedragen door vrijwilligers. Het 
kweken van de dahlia’s, het onder-
houd van de bloemenvelden, de 
bouw van de wagens tot en met de 
organisatie van het evenement zelf 
– alles is het resultaat van de 
onbezoldigde inzet van de Zunderste 
gemeenschap. Jong en oud is 
betrokken bij het corso, en het 
corsovirus gaat over van generatie 
op generatie. De corsowagens 
worden gebouwd gedurende de 
zomermaanden. Daarnaast kweken 
de buurtschappen zelf dahlia’s voor 
de wagens. Het aanbrengen van de 
dahlia’s gebeurt in het laatste, 
hectische weekend direct voor het 
corso. De stoet op zondag 4 septem-
ber vormt het hoogtepunt van het 
corso. Naast de corsowagens kan 
men genieten van internationale 
topmuziekkorpsen. Daarnaast is er 
die dag in Zundert  nog veel meer te 
beleven. Dweilbandjes, levende 
standbeelden en diverse jaarmark-
ten maken van het corso een 
afwisselend dagje uit. De winnaars 
worden nog tijdens de stoet bekend-
gemaakt, als de wagens voor de 
tweede keer de hoofdtribune 
passeren op de Zunderste Markt. Op 
de maandag 5 september erna staan 
de wagens de hele dag tentoonge-
steld voor het publiek. 
Meer info en reserveren tribune-
plaatsen: www.corsozundert.nl. 
Of download de gratis app ‘Corso 
Zundert’.  Kinderen tot en met 
12 jaar gratis entree. 

Kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL 
1 gebed, 4 gedeeltelijke breuk, 8 aardappelschijfjes, 
12 bestratingsmateriaal, 16 pl. in Gelderland, 
17 livreibediende, 18 afgemat, 19 stormloop, 20 niet tegen, 
21 inkeping, 23 stevig, 25 deel v.e. bestek, 27 dierenkost, 
28 islamitische God, 30 iemand van adel, 32 getemd, 
33 roofvogel, 34 kerstbrood, 36 benaming voor het gezicht, 
37 kruiderij, 39 voorgerecht, 41 akelig, 42 lofdicht, 
43 sprookjesfiguur, 46 dun, 48 binnenkort, 49 soort 
hagedis, 51 fototoestel, 53 uiting van verzet, 55 soort, 
56 huisbrandstof, 57 rekensom, 58 eerbetoon, 
59 limousine, 60 goochelnummer, 61 Spaanse uitroep, 
62 projectiel, 63 deel v.e. dag, 65 proefopname, 
68 bepalen v.e. maat, 69 voetgewricht, 71 ondeskundige, 
74 schatten, 76 onderwereld, 78 tor, 80 schande, 82 niet 
gesloten, 83 uniform, 85 strijdmacht, 87 naarling, 
88 domkop, 89 op welke wijze, 90 softdrug, 
91 scheepseigenaar, 92 een zekere, 93 rumoerig, 
94 angst, 95 pl. in Drenthe, 96 enigszins vochtig. 

VERTICAAL 
1 uitgeput, 2 nobel, 3 niet geheel, 4 zangstem, 5 document, 
6 al, 7 waarschuwingssignaal, 8 truikraag, 9 zeer warm, 
10 bijzondere beloning, 11 goedzak, 13 oude vrouw, 
14 strijdperk, 15 vaatwerk, 22 slag, 24 sukkel, 
26 hallucinogene paddenstoel, 27 zonderling, 29 pl. in 
Drenthe, 31 eigenwaan, 33 automerk, 35 huur op lange 
termijn, 38 vluchtheuvel, 40 gegraven diepte, 42 akkoord, 
44 echtgenote, 45 deel v.e. zeilboot, 46 draagbare 
muziekspeler, 47 herkenningsteken v.e. bedrijf, 50 valse 
plooi in stof, 51 kameelkleurig, 52 snelheidswedstrijd, 
54 aarzelen, 55 vlakgom, 56 Algemene Inspectiedienst 
(afk.), 58 smaden, 62 bestuur, 64 deel v.e. jas, 66 pl. in 
Gelderland, 67 uithangteken v.e. drogist, 70 schrijfkosten, 
72 keukengerei, 73 molentrechter, 74 kleur, 75 spijskaart, 
77 weelde, 79 toespraak, 81 na het genoemde, 83 ten 
opzichte van (afk.), 84 wandversiering, 86 snelle draf. 
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Cryptogram

Guldenberg Hotel 
arrangement
De winnaar van deze puzzel wordt 
welkom geheten in Guldenberg 
Hotel & Brasserie. Een heerlijk 
3-daags verblijf te midden van de 
natuur. Deze locatie maakt het 
mogelijk om de hele dag door te 
genieten van rust en natuur. Met 
het Nationaal Park “de Loonse en 
Drunense” duinen letterlijk om de 
hoek, kunt u direct vanuit het hotel 
naar hartenlust wandelen en 
fietsen. 
Wilt u liever winkelen of  cultuur en 
geschiedenis ontdekken? Dat kan 
in het karakteristieke nabijgelegen 
’s-Hertogenbosch. Guldenberg 
Hotel & Brasserie is dé perfecte 
locatie voor uw weekendje weg. 

Heeft u al zin in een verblijf voor 2 
personen, inclusief ontbijt en een 
heerlijk kopje koffie bij ontvangst? 
Dan wensen wij u veel succes bij 
het oplossen van deze puzzel! 
Het te winnen arrangement bestaat uit 2 overnachtingen voor 2 personen op een 
tweepersoonskamer inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en 1 kopje koffie per persoon bij ontvangst. 
De prijs is exclusief lokale belasting. Verblijf op basis van beschikbaarheid. 

GULDENBERG
HOTEL & BRASSERIE

GULDENBERG 12 HELVOIRT | WWW.GULDENBERG.NL
INFO@GULDENBERG.NL | 0411 - 64 24 24

IN DE NATUUR,
NATUURLIJK!

GRATIS PARKEREN & GRATIS WI-FI

t.w.v

202,-
euro

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de hokjes in de balk.  Deze letters vormen de oplossing. 

(oplossing 6)

HORIZONTAAL 
1 Armenië mist er de neiging voor. (5) 4 Diplomatiek 
buitenhuis. (9) 9 Wervelwinden in Gieten. (5) 11 Jongen 
die tijdelijk bij de krant werkt. (2,7) 12 Een regel die 
nieuws brengt. (7) 14 De auto is gereed voor de file. (7) 
16 (Blad)wijzer. (5) 17 Explosieve edelsteen. (7) 
19 Uitnodiging voor een bakkie. (3) 20 Hoorapparaat. (5) 
22 Periode die je samen doorbrengt. (7) 23 Bid voor 
geen god. (3) 24 Loopt snel terug naar een compagnon. 
(7) 25 Koning. (5) 27 Ze zwerven in de richting van larven. 
(7) 30 Buitenaardse dichter. (7) 32 Niet steeds dit 
etablissement! (9) 34 Zo slordig is een slecht 
televisiekanaal. (5) 35 Hopen op een extraatje? (9) 36 Dat 
is voor een Europeaan in een Belgische plaats. (5) 

VERTICAAL 
1 Zeurt om geld. (5) 2 Werkruimte van een verwarde 
Amerikaan. (9) 3 Voornaam heideplantje. (5) 
4 Bedrijfshandeling. (3) 5 Zeug. (5) 6 De ballen bij het 
dansen! (5) 7 Mythologisch tijdschrift. (7) 8 Grond uit 
nalatenschap. (3) 9 De staat van het rennersveld. (7) 
10 Buitenverlichting. (3) 13 Dat meisje krijgt inderdaad 
een hatelijke opmerking. (5) 15 Speurt naar twee kanten. 
(5) 17 Het valt op dat het erin loopt. (5) 18 Zo’n verzoek 
wordt ‘s morgens niet gedaan. (9) 19 Afnemer van 
muziekinstrumenten. (5) 20 Omgang met de auto. (7) 
21 Geen wetenschap door domheid. (7) 22 Vast niet bij 
een gek. (7) 26 ‘t Visserstaaltje heeft iets oosters. (5) 
28 Tijd waarin men hoorbaar aanspoort. (5) 29 Het 
alternatief van nu. (5) 30 Die zogende vrouw moet eraf! 
(3) 31 Dof kleed. (3) 33 Engels nageslacht in Brabant. (3) 
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Als je je ergens met een jantje-van-leiden van afmaakt 
dan is dat geen positieve opmerking. Je doet het dan 
niet goed. Je raffelt het af. De naam in dit spreekwoord 
stamt af van Jan Beukelszoon van Leiden die leefde van 
1506 tot 1536. Hij  werd opgeleid als kleermaker, maar 
was ook koopman en herbergier.  Jan van Leiden stond 
bekend als een mooiprater, iemand met gladde 
praatjes. 

Door deze slechte reputatie ontstond in de zeventiende 
eeuw de zegswijze het afleggen met Jan van Leyen, 
waarmee bedoeld werd ‘zich ergens met een mooi 
praatje van afmaken’. Dit was de voorloper van het 
spreekwoord dat we tegenwoordig gebruiken.
Het liep overigens slecht af met Jan van Leiden: hij werd 
op 22 januari 1536 op het schavot gemarteld en 
geëxecuteerd. Zijn lichaam werd in een ijzeren kooi 
opgehangen aan de toren. 
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Wat is er leuker dan alleen 
 puzzelen? Samen puzzelen!
Zeker als dat kan met  
dubbel voordeel!

Kijk snel op p.83 voor meer informatie over de zomer- vrienden-actie

Met de  
zomer-vrienden-

actie krijgt de  nieuwe abonnee  44% Korting  
en u krijgt  
25 euro  

aanmeldbonus!

zomer 
vrienden 

actie!
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Je ergens met een 
jantje-van-leiden 
van afmaken

d e  u i t g a v e  d i e  i e t s  o p l e v e r t

jaargang 9 | nr 5 | week 16 | 2016

Prijzenpot Є 25.732,- | lezersvoordeel Є 268,50

www.editieenigma.nl

Maak kans  
op een geheel 
verzorgde reis naar 
Reykjavik  
voor 2 personen

Heel veel puzzels 
en nog meer 
mooie prijzen

Exclusief 
lezersvoordeel 
bij de NTI

Win de 

meubel
chequ

e 

van 12
.500 

euro
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Spelregels

Spelregel 1
Personen onder de 18 jaar 
zijn uitgesloten van 
deelname aan deze actie, 
tenzij een kopie identiteits-
bewijs wordt overlegd, 
waaruit blijkt dat al wel de 
leeftijd van tenminste 16 
jaar is bereikt, samen met 
een schriftelijke machtiging 
van de wettelijke vertegen-
woordiger, waarin deze 
toestemming verleent voor 
deelname.

Spelregel 2
Medewerkers van editie 
enigma, hun familieleden of 
andere personen die direct 
of indirect een bijdrage 
hebben in de totstand-
koming van dit blad zijn van 
deelname uitgesloten.

Spelregel 3
Deelname aan de in editie 
enigma gepubliceerde 
puzzelacties is gratis.

Spelregel 4
De vermelde prijzen zijn 
-daar waar van toepassing- 
inclusief de af te dragen 
kansspelbelasting.

Spelregel 5
Editie enigma handelt in 
overeenstemming met de 
Gedragscode voor 
Promotionele Kansspelen. 
Er is een prijzenprotocol 
opgesteld, waarin is 
beschreven hoe deze actie 
is georganiseerd en wordt 
uitgevoerd.
Dit protocol bevat ook 
uitleg/spelvoorwaarden in 
de zin van voornoemde 
gedragscode.

Spelregel 6
Inzending van een oplossing 
c.q. creatie betekent 
automatische akkoord-
verklaring met alle bepalingen 
van dit reglement. Pas als 
aan alle in deze spelregels 
of elders gestelde deelname-
voorwaarden is voldaan, 
kunnen de deelnemers 
meedingen naar een te 
winnen prijs.

Spelregel 7
Alle oplossingen/creaties uit 
iedere uitgave dienen uiterlijk 
op de op de oplossingenbon 
vermelde datum bij editie 
enigma binnen te zijn. 

Deelname geschiedt door 
inzending van de oplossings-
bon/creatie. Editie enigma 
is niet verantwoordelijk 
voor inzendingen die te 
laat, beschadigd of 
verkeerd worden bezorgd. 
Niet leesbare/controleer-
bare of te late inzendingen 
worden uitgesloten van 
deelname. Winnaars 
worden schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de 
door hen gewonnen prijs 
en geven toestemming voor 
publicatie van hun naam, 
woonplaats en eventuele 
foto. Dit ter bevordering 
van de transparantie van 
dit spel. Trekking en 
bekendmaking van de 
winnaars gebeurt binnen  
4 weken na afloop van de 
periode die verband houdt 
met de prijs (4 weken, 
kwartaal, 1/2 jaar, jaar).

Spelregel 8
De winnaars van de prijzen 
worden, afhankelijk van de 
puzzelsoort, achteraf 
bepaald middels een 
trekking uit de goede 
inzendingen, danwel, als er 
een jureerbare prestatie is 
geleverd, door een jury.
Het oordeel van deze jury is 
bindend voor de deelnemers. 
De prijzen worden alleen 
uitgekeerd als de goede 
inzendingen/creaties voor 
de desbetreffende puzzel 
tijdig zijn ingestuurd.  
Per deelnemer mag slechts 
1 oplossing en/of creatie 
per puzzel en/of creatieve 
opgave worden ingestuurd. 
Een deelnemer die zich 
daar niet aan houdt wordt 
gediskwalificeerd.

Spelregel 9
Het verband tussen de 
prijzen en de financiële 
waarde van de prijzen die 
wordt genoemd c.q. kan 
worden genoemd is 
indicatief. Editie enigma 
behoudt zich nadrukkelijk 
het recht voor om de 
vermelde waarde uit te 
betalen in plaats van de 
beschreven prijs of hoofd-
prijs. Deze geldwaarde 
wordt vooraf opgenomen  
in het van toepassing zijnde 
prijzenprotocol.

Spelregel 10
Eventuele klachten of 
vragen over de trekking en 

afwerking van deze actie, 
conform deze spelregels en 
hetgeen hier uit voortvloeit, 
moeten binnen 4 weken na 
bekendmaking van de 
trekkingsuitslag schriftelijk 
bij editie enigma worden 
ingediend, op straffe van 
verval van recht. Deze worden 
schriftelijk beantwoord 
binnen een termijn van  
6 weken. Over jury-uitslagen 
kan niet worden gecorres-
pondeerd. Op deelname is 
Nederlands recht van 
toepassing.

Spelregel 11
Informatie over de wijze en 
de tijdstippen van de 
trekkingen en het uitkeren 
van de prijzen ligt vast in 
een daartoe vooraf opgesteld 
protocol. Dit protocol kan 
worden opgevraagd bij 
editie enigma, per e-mail: 
info@editieenigma.nl of 
schriftelijk: postbus 377, 
5500 AJ Veldhoven, 
Nederland. Indien 
toezending per post i.p.v. 
e-mail wordt gevraagd is 
een onkosten
vergoeding verschuldigd 
van € 4,95. Het in dit
protocol gestelde dient als 
hier uitdrukkelijk woordelijk
herhaald en ingelast te 
 worden beschouwd.

Spelregel 12
Indien u een prijs wint en u 
niet wilt dat uw naam- en 
adresgegevens gebruikt 
worden voor marketing-
activiteiten, dan kunt u dit 
schriftelijk of per email 
melden aan editie enigma, 
afdeling adresregistratie: 
Postbus 377,  
5500 AJ Veldhoven, 
Nederland, e-mail:  
info@editieenigma.nl.
Als wij een dergelijk bericht 
niet ontvangen van u, 
betekent dit dat bij inzending 
van een oplossing/creatie, 
dat u uitdrukkelijk akkoord 
gaat met het gebruik van 
deze gegevens voor 
reclame- en marketing-
doeleinden.

Spelregel 13
Foto’s, namen en verhalen 
in editie enigma kunnen  
- ondermeer vanwege 
privacyoverwegingen- 
 gefingeerd of geparafraseerd 
zijn.

rl eep& s g e l s
fo oloc n

Informatie 
Editie enigma wordt uitgegeven door 
Calatus B.V. gevestigd op Mark 4,  
5504 MJ Veldhoven, Nederland.  
kvk nummer: 17221128

Klantenservice
Wijzigingen adres, opzeggen abonnement: 
via onze internet-site  
www.editieenigma.nl (gratis) schriftelijk: 
Calatus B.V., Postbus 377,  
5500 AJ Veldhoven,  Nederland.  
Afdeling klantenservice editie enigma. 

Vragen over uw abonnement, de 
bezorging of anders via e-mail: 
klantenservice@editieenigma.nl (gratis).
Telefonisch: op werkdagen van  
10.00 - 13.00 uur. Vanuit Nederland 
0900 - 20 30 123 (1 euro p/gespr.), 
vanuit België 070 - 69 00 54 (30 ct p/m).
Schriftelijk: Calatus B.V., postbus 377, 
5500 AJ Veldhoven, Nederland. Afdeling 
klantenservice editie enigma.

Prijzen
Betaal  Aantal  Automatische Nota 
periode edities  incasso
Los  1  € 10,35  € 12,85
Kwartaal  3  € 29,85  € 32,35
Halfjaar  7  € 65,80  € 68,30
Jaar  13  € 94,25  € 96,75

Deze prijzen zijn inclusief een betalings-
korting van 5% bij tijdige betaling.  
Bij automatische incasso geldt deze 
korting altijd.

Editie enigma verschijnt iedere 4 weken.
Abonnementen worden stilzwijgend 
verlengd conform de wetgeving per 
01-12-2011, tenzij uiterlijk 4 weken voor 
de vervaldatum opgezegd wordt. 
 (vervaldatum is de datum van het laatste 
exemplaar van uw lopende abonnement).

Niets uit deze uitgave mag zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Calatus B.V. en/of andere auteursrecht-
hebbenden verveelvoudigd worden.

Afbeeldingen van prijzen in de uitgave 
kunnen afwijken van de uit te reiken 
prijzen. Voor eventuele drukfouten of 
anderszins niet correct weergegeven of 
onjuiste informatie kan Calatus B.V. niet 
aansprakelijk worden gesteld.

Voorwaarden en overige informatie 
betreffende de te winnen prijzen liggen 
vast in de spelregels die elders in dit 
blad en op onze w ebsite zijn geplaatst.

Calatus B.V. legt van haar klanten in het 
kader van haar dienstverlening ondermeer 
naam en adresgegevens vast. Deze gege-
vens worden gebruikt ter uitvoering van de 
overeenkomst en mogelijk om abonnees 
en klanten te informeren over aanbiedin-
gen van Calatus BV, of zorgvuldig door ons 
geselecteerde bedrijven of organisaties. Als 
u op deze informatie geen prijs stelt dan 
kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: 
Calatus B.V., Postbus 377, 5500 AJ Veldho-
ven, afdeling klantenservice editie enigma.
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Tekst: Michelle Iwema

Een smakelijke risotto waar de hele familie 
van kan genieten.

Bereidingswijze
1. Verhit een eetlepel olijfolie in een 

diepe koekenpan en voeg de ui, de 
helft van de verse munt, het schil-
schraapsel en de rijst toe.

2. Roer tot de rijst een korstje heeft.
3. Doe een liter water in een pan en kook 

het samen met het bouillonblokje.
4. Schep de bouillon langzaam bij de rijst. 

Laat de rijst de vloeistof absorberen 
voordat u er een nieuwe schep bijdoet.

5. Kook ondertussen de sperziebonen.
6. Haal de pan van het vuur, zodra alle 

bouillon is toegevoegd en de rijst zacht 
geworden is.

7. Giet het citroensap erover en voeg de 
sperziebonen en doperwten toe in de 
pan en roer.

8. Verkruimel 120 gram feta in de pan en 
roer het goed door.

9. Garneer het geheel met vers gehakte 
munt.

Boodschappenlijstje
• 16 gram verse, klein gehakte munt
• 1 theelepel olijfolie
• 1 trosje gehakte bosuitjes
• 1 citroen, sap en schil schaafsel
• 300 gram Italiaanse Arborio rijst (heet ook 

wel Risotto rijst)
• 1 groentebouillonblokje, om 1 liter bouillon 

van te trekken
• 200 gram sperziebonen
• 1 handvol doperwten
• 120 gram Griekse feta kaas
• Een takje munt ter garnering 

Tips
• Leuk om ter garnering een  

takje munt toe te voegen 
• Ook lekker met walnoten
• Voeg eventueel wat hamblokjes,  

of varkensvlees toe
• Dit kan als hoofdmaaltijd, maar  

ook in kleinere porties  
als voorgerecht

Eet smakelijk!

21

Verse risotto 
  voor 4 personen
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2 tickets 
Aviodrome
Luchtvaart-Themapark Aviodrome
Luchtvaart-Themapark Aviodrome vertelt het boeiende verhaal van de 
Nederlandse luchtvaart en laat deze veranderen in unieke avonturen! Kom 
met de hele familie naar Aviodrome en bekijk binnen en buiten meer dan 100 
vliegtuigen. Van Anthony Fokker zijn eerste vliegtuig waarvan de vleugels met 
draad vastzaten, tot aan de moderne lucht- en ruimtevaart.

Bij Aviodrome blijft het niet bij kijken alleen. Stap aan boord van een 
megagrote Boeing 747, de flight simulator en leer morsecode seinen. 
Kinderen leven zich uit in een van de kinderattracties en leren spelenderwijs 
hoe bagageafhandeling op een vliegveld in zijn werk gaat. Tijdens de 
pilotenopleiding voelen ze zich een echte piloot. 

Het hele jaar door worden er verschillende exposities en evenementen 
georganiseerd en tijdens schoolvakanties zijn er speciale kinderactivitei-
ten. Onder de puzzelwinnaars worden 6 keer 2 tickets verloot ter 
waarde van € 35,-!

Eén ding is zeker: de tijd vliegt bij Aviodrome! 

Kijk voor meer informatie op: www.aviodrome.nl. 
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(oplossing 7)

Doolhofdoorloper

Breng de letters uit de genummerde hokjes over naar 
hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

t.w.v

35,-
euro

6x

1 straf (10), 2 geplaag (5), 3 gewaagd (7), 4 informatietekst op tv (9), 5 dikwijls (7), 6 persoon die schiet (8), 
7 reisbenodigdheid (7), 8 vertreksein (10), 9 alles bijeengeteld (6), 10 met dubbele tong spreken (6), 11 besef (5), 
12 van ingrijpende aard (7), 13 afgelopen (9), 14 aangeschoten (7), 15 imiteren (9), 16 op geen enkele plaats (7), 
17 geheim agent (5), 18 bloembolgewas (6), 19 propvol (8), 20 slaperig (8), 21 slecht volk (5), 22 roofvis (5), 23 ziekte (5), 
24 livreibediende (5), 25 hebzuchtig (7), 26 schenker (5), 27 haasten (6), 28 teugje (5), 29 honger (7), 30 op tijd (5), 
31 raming (7), 32 hertshoorns (5), 33 inzegenen (7), 34 borreltje (6), 35 niet hier (6), 36 Italiaanse vrouw (7), 37 voordat 
(5), 38 aangelegde weg (5), 39 voorval (5), 40 beddengoed (5), 41 nep (6), 42 poot v.e. roofdier (5), 43 geweldig (7), 
44 plank langs een wand (5), 45 reukstof in een flesje (6), 46 modebewust (7), 47 splitsen (7), 48 kunststofsoort (5), 
49 houtsoort (5), 50 nooit (6), 51 lichtgebraden rundvlees (7), 52 groot kapitaal (7), 53 aaneenhechten (6), 54 kleine 
aantekening (7), 55 onderscheidingsteken (7), 56 zure kers (5), 57 ongevulde plaats (6), 58 rangtelwoord (5), 
59 gemakkelijk karweitje (5).

De woorden slingeren als een slang door het doolhof. Elke oplossing begint steeds 
met de laatste letter van het voorgaande woord. 
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2 kaarten voor The Secret Life of 
Pets (Huisdiergeheimen) + artikelen 
The secret live of pets (Huisdiergeheimen) is de nieuwe vrolijke animatiefilm van Illumination Entertainment en 
Universal Pictures, de makers van Despicable Me (2) (Verschrikkelijke Ikke), en Minions. Wat spoken huisdieren uit als 
de baasjes van huis zijn? In The secret live of pets (Huisdiergeheimen) volgen wij de hilarische avonturen van de 
trouwe terriër Max, de slome kat Chloë, het snoezige dwergkeeshondje Gidget, mopshond en lady-killer Mel, de 
knorrige bastaard Duke, de onnozele cavia Norman en het schattige maar gestoorde konijntje Snowball.
Comedy acteurs Louis C.K., Eric Stonestreet en Kevin Hart maken hun debuut als stemacteurs. Oprichter en CEO 
van Illumination, Chris Meledandri en Janet Healy produceren de film die is geregisseerd door Chris Renaud 
(Despicable Me, Despicable Me 2), mede-geregisseerd door Yarrow Cheney en geschreven 
door Brian Lynch, Cinco Paul en Ken Daurio. 
The secret live of pets (Huisdiergeheimen) draait vanaf 3 augustus 2016 in de bioscoop, in de originele en 
Nederlands gesproken versie, in 2D en 3D. De 4 winnaars ontvangen niet alleen 2 bioscooptickets, 
maar krijgen ook leuke artikelen zoals een rugzak, ‘oortjes’ en een stress hondje.
www.huisdiergeheimen.nl | www.facebook.com/TheSecretLifeofPetsNL 

(oplossing 8)

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar 
de hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

Kruiswoordpuzzel 
Vul de woorden in volgens de gegeven 
kruiswoordomschrijvingen.

HORIZONTAAL 
1 telwoord, 6 ongevoelig persoon, 12 hoffeest, 13 windrich-
ting, 14 noorderbreedte (afk.), 16 nagerecht, 18 afkorting, 
19 per dag (afk.), 20 listig, 23 leesteken, 25 lange rij, 
27 hijswerktuig, 29 hoofddeksel, 30 Heilige Schrift, 31 en 
dergelijke (afk.), 32 flessluiting, 34 platvis, 35 knock-out 
(afk.), 37 tekengerei, 39 zenden per post, 42 volksvermaak, 
45 scheepsstuur, 46 baan, 48 hemellichaam, 49 middel-
baar onderwijs (afk.), 50 mannelijk dier, 52 voorzetsel, 
54 Japanse parelduikster, 56 behoeftig, 57 ijzerhoudende 
grondsoort, 59 oorhanger, 60 engte, 61 eetgelegenheid, 
62 deel v.e. tennispartij, 63 slaapplaats, 65 vogelbek, 
66 niet-aanwezig, 67 bijwoord, 69 ziekte, 72 selenium (afk.), 
73 honderd jaar, 76 bevel aan een hond, 77 patroon, 
79 knus, 81 eerste begin, 83 kenteken, 84 kosten koper 
(afk.), 86 uitroep van schrik, 87 getal, 89 lager onderwijs 
(afk.), 90 door nalatenschap verkrijgen, 
92 Engelse titel, 94 beetpakken, 
96 zitkussen, 97 Turkse rijst, 99 kleur, 
100 in memoriam (afk.), 101 ambacht, 
102 zoon van Noach, 104 muzieknoot, 
105 eerlijk, 107 ambtsgewaad, 
110 getroffen, 111 geknoei. 

VERTICAAL 
1 ten minste, 2 laatstgenoemde (afk.), 3 bevestiging, 4 berg, 
5 getroffen, 7 rustbank, 8 etensbereider, 9 trekdier, 
10 Nieuwe Testament (afk.), 11 zonder noodzaak, 15 deel 
v.e. boek, 17 puist, 18 ampère (afk.), 19 plaats, 21 United 
Kingdom (afk.), 22 drenkplaats voor paarden, 24 dwaas, 
25 ontsteking aan de vingers, 26 inkomstenbelasting (afk.), 
28 lang, smal tapijt, 30 deel v.d. aardkorst, 33 nachtgewaad, 
34 mannetjesgeit, 36 tweetal, 38 grootmoeder, 40 roffelen, 
41 straatruzie, 43 evenementencomplex in Amsterdam, 
44 belangstelling, 46 belegsel op brood, 47 pratende vogel, 
49 boel, 50 smal, stilstaand water, 51 opstandeling, 
53 lofrede, 55 wilde haver, 56 soort fiets, 58 gebogen been, 
59 soort belasting (afk.), 64 dat wil zeggen (afk.), 65 niet 
droog, 68 gemakzuchtig, 70 luchtpost, 71 kookgerei, 
74 Griekse letter, 75 zacht maken, 77 boei, 78 asielzoekers-
centrum (afk.), 79 kerf, 80 bloeimaand, 81 vlaktemaat, 
82 zonder klank, 85 gebogen, 86 uitroep van opluchting, 
88 scherpe kant v.e. mes, 89 verdriet, 91 van een (afk.), 
92 kort baardje, 93 snel, 95 persoonlijk vnw., 97 openbare 
wandelplaats, 98 langdurige vijandschap, 101 niet recht-
streeks, 103 grap, 105 franco (afk.), 106 water in Noord-
Brabant, 108 gram (afk.), 109 uiting van pijn. 

t.w.v

50,-
euro

4x
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(oplossing 9)

2726

Breng de letters uit de genummerde hokjes over naar hokjes 
in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

3 koekenpannen
Voor elk te bakken gerecht de juiste maat pan binnen 
handbereik. Is dat even handig?

27

Paspuzzel
Een paspuzzel kunt u vergelijken met een legpuzzel. Het enige verschil is dat u nu de woorden in elkaar past, zowel 
horizontaal als verticaal. 

t.w.v

80,-
euro

3
EEF
EGO
ERG
EVA
HES
LEI
LIJK
LIJN
NON
TEE

VAL
VOS
4
ANNO
AURA
DEEN
JIVE
NORS
PESO
SNOR
SOES

5
ARJEN
CHRIS
EDITH
HERMA
IDOOL
LOOPS
MIEKE
NAOMI
OKIDO
VAALS

6
ALKALI
ASTRID
CLAXON
COGNAC
COLLIE
ESTRIK
HIERNA
HOEMPA
LASDOP
MARKER

NOORDS
NULLEN
OCKELS
OESTER
OPENER
OPROEP
OVERAL
RIVALE
SALOON
SINGLE
SOKKEN

STOFJE
SUZUKI
VULGAS

7
CONTINU
DUNDRUK
EBSTAND
HOOGMIS
LASWERK
MAROKKO

PICCOLO
PROCENT
TRAJECT
TRAWLER

9
BALLERINO
NASCHOLEN
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(oplossing 10)

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

Woordzoeker
Onderstaande woorden zijn in alle 
mogelijke richtingen in het diagram 
verborgen. De letters mogen meer dan 
eenmaal gebruikt worden. 

AANSLUITSTUK
AARTSHERTOG
ALLESBRANDER
ANGSTZWEET
ANTISTATISCH
BROOD
CYCLOON
ECHOPUT
EDELACHTBARE
EENSTEENSMUUR

FRUTSWERK
GISTKUIP
IJSDANSEN
JURIST
KAASVLIEG
KORAALVISSERIJ
LEDEN
LOIRE
METERHUUR
MOTIE

NOTARISHUIS
ONPRODUCTIEF
ONTOEGANKELIJK
OPVERVEN
OTTER
PANNE
PAPERCLIP
PLAGERIG
POLITIECAMERA
POULE

PREDATIE
PROVINCIESTAD
RIVIERGRENS
ROBOT
ROKEN
SKICENTRUM
SLEUR
SMASH
SPORTWAGEN
SPRUIT

STOPSEIN
TERPJE
THEELICHTJE
TRAININGSKAMP
TROG
TUNIEK
VRUCHTGAL
WATERSOEP

Kruiswoordpuzzel

(oplossing 11)

De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

HORIZONTAAL 
1 uitgedost, 8 gezellig, 9 
beenderinhoud, 11 snaarinstrument, 
12 bepaalde tijd, 14 destijds, 16 
familielid, 17 naam v.e. boek, 19 
Spaanse uitroep, 20 onverschillig, 23 
drukte, 24 eenjarig dier, 25 
afgelegen, 26 onvermogend, 27 
zootje, 30 dancing, 32 belangrijk, 35 
niet droog, 37 zangstem, 38 pl. in 
Gelderland, 40 ijzerbewerker, 42 
puntig voorwerp, 43 vrouwelijk dier, 
44 niveau, 46 plakband, 47 deel v.d. 
kaak. 

VERTICAAL 
1 gevaar, 2 jonge hond, 3 
Gedeputeerde Staten (afk.), 4 klein 
kind, 5 in memoriam (afk.), 6 klein 
paard, 7 bemoediging, 8 hoofddeksel, 
10 soort haarcrème, 11 op z’n 
hoogst, 12 af, 13 opschudding, 15 
landen, 17 huisraad, 18 gluurder, 21 
omslag v.e. tijdschrift, 22 onenigheid, 
28 zienswijze, 29 aankomst, 31 dorre 
vlakte, 33 oplawaai, 34 
kloosterzuster, 36 ampère (afk.), 39 
aanwijzend vnw., 41 projectieplaatje, 
43 wilde haver, 45 muzieknoot, 46 
lichtgevende buis. 

Vulpen 
In plaats van elektronische post schrijft u met deze 
schitterende vulpen een mooie wens of lieve brief 
aan uw dierbaren. Dat wordt vast gewaardeerd.

t.w.v

180,-
euro

Wokpan 
Lekker makkelijk, alle ingrediënten in één pan, 
husselen maar, lekker wokken en daarna smullen.

t.w.v

60,-
euro



(oplossing 12)
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Breng de cijfers uit de overeenkomstig hokjes over naar de 
hokjes in de balk. Deze cijfers vormen de oplossing. 

Jaarprijs 2, reis 
naar Reykjavik
De meest noordelijke hoofdstad ter wereld is een heel bijzondere 
bestemming voor een vakantie en daarom heeft editie enigma als 
jaarprijs een prachtige reis naar deze stad voor u samengesteld. De 
prijs bestaat uit het volgende:

• 2 retourtickets van Icelandair om naar Reykjavik te vliegen
• Transport van het vliegveld naar uw hotel en terug verzorgd  

door Grayline
• Een Golden Circle en Noorderlicht tour verzorgd door Grayline
• 7 overnachtingen in het Hlemmur Square Hotel in het hartje  

van Reykjavik
• 7 dagen beschikking over een  Suzuki Grand Vitara 4x4  

van Lotus Car Rental
• Een nacht met diner in Hotel Budir, gelegen twee uurtjes  

ten noorden van Reykjavik
• Een walvistour voor twee personen in Grundarfjörður  

van Laki Tours
• Twee kaartjes voor het museum Whales of Iceland in Reykjavik

Icelandair vliegt dagelijks van Amsterdam op Reykjavik. Via deze 
bestemming is het ook mogelijk naar tal van trans-Atlantische 
bestemmingen door te vliegen.

De periode van deze jaarprijs loopt van enigma 11 jaargang 8 t/m editie 
10 jaargang 9. Daarna wordt er uit alle inzenders van deze jaarprijs (dus 
van alle 13 uitgaves) één winnaar van getrokken. Deze trekking vindt plaats 
onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Icelandair  www.icelandair.nl
Grayline  www.grayline.is
Hlemmur Square  www.hlemmursquare.com
Lotus Car Rental www.lotuscarrental.is
Walvistour  www.lakitrours.com
Hotel Budir  www.hotelbudir.is 
Walvismuseum www.whalesoficeland.is

t.w.v

5.750,-
euro
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Sudoku extra moeilijk

SUDOKU TOT 10

Een sudoku is een diagram van 9 bij 9 vakjes waarin de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld moeten worden. Sudoku betekent in 
het Japans ‘enkelvoudig cijfer’. Het diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Het 
diagram van 9 x 9 is nog eens onderverdeeld in blokken van elk 3 x 3 vakjes. In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 
ingevuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom èn elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts 
één keer voorkomen.

De sudoku tot 10 moet op 
dezelfde manier als de gewone 

sudoku opgelost worden. Alleen 
is het diagram 10 bij 10 vakjes 

en moeten de cijfers 1 t/m 10 
ingevuld worden.

A

A B C

B

C
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(oplossing 13)

Kruiswoordpuzzel
HORIZONTAAL 
2 schoeisel, 10 kussenovertrek, 
12 jonge koe, 14 kampeergerei, 
15 duivenhok, 17 deel v.e. huis, 18 kip, 
19 reuzenbeeld, 21 graafwerktuig, 
22 eminentie (afk.), 23 letterreeks, 
25 selenium (afk.), 26 evenementen-
complex in Amsterdam, 27 ruiterpet, 
29 gelaatskleur, 30 edel, 32 bloei-
maand, 34 deel v.d. hals, 36 etage 
(afk.), 38 rangtelwoord, 41 dominee 
(afk.), 42 scherpe kant v.e. mes, 
44 afschrift, 45 graanafval, 46 betaal-
wijze, 48 fraaie kleding, 49 kaassoort, 
50 wintervoertuig, 52 vogel, 
53 verlichten. 

VERTICAAL 
1 frisdrank, 2 pl. in Duitsland, 3 wilde 
haver, 4 niet parkeren (afk.), 5 lijntrek-
ker, 6 algemene voorschriften (afk.), 
7 mannelijk dier, 8 toebereid vleesnat, 
9 land in het Midden-Oosten, 
11 grondsoort, 13 vlinderlarve, 15 leuk, 
16 boogbal, 19 ziekenhuis, 20 moment, 
23 strelen, 24 adieu, 26 deel v.e. fiets, 
28 teerproduct, 31 mannelijk paard, 
33 opschepperij, 35 bestratingsmateri-
aal, 37 afwasbak, 39 opperwezen, 
40 muurholte, 41 afspraakje, 43 smalle 
sloot, 45 middelpunt, 47 lofdicht, 
49 sprookjesfiguur, 51 loofboom, 
52 met name (afk.). 

Horizontaal
3. deel van een woestijn; 6. rivier 
(Spaans); 8. blaasinstrument;  10. 
regeringsreglement; 11. deel van een 
opera; 13. deel van een gebouw; 
15. niet uit; 16. oppepper. 

Diagonaal omhoog 
5. kledingstuk; 7. deel van een fuik; 
13. sterke opleving; 16. helder; 
17. plaats in Egypte; 18. visbak met 
gaatjes. 

Diagonaal omlaag 
1. Arabische vesting; 2. hoog aanzien; 
4. gevangenis; 5. lang dun mens; 
7. land in Azië; 9. rijstdrank; 12. geluid 
van een ezel;  14. Chinese lengte-
maat. 

Tandenpoets-
wekkertje
Dankzij de timer weet u voortaan zeker dat u uw tanden 
niet tekort doet. Wel zo handig.

(oplossing 14)

Breng de letters uit de hokjes A t/m F over naar de hokjes 
hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

Driewegpuzzel

Zilveren 
fotolijstje

Welke foto in dit fotolijstje komt, wordt misschien 
nog een lastige keuze.

t.w.v

40,-
euro

t.w.v

40,-
euro

3x

De woorden in het diagram moeten op 
drie manieren worden ingevuld: van 
links naar rechts, van linksboven naar 
rechtsonder en van linksonder naar 
rechtsboven.
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(oplossing 15)

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar 
de hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

(oplossing 16)

Wijnpakket
Een pakket gevuld met 6 flessen 

heerlijke wijn. Wordt het 
bewaren of drinken?

Breng de letters over naar de 
gelijkgenummerde vakjes. 
Daar leest u de oplossing. 

TOEVOEGANAGRAM

FILIPPINE
Vul de woorden in volgens de gegeven 
kruiswoordomschrijvingen.

1 hoog schoeisel, 2 plateau, 
3 hoofdstad van Duitsland, 4 altijd, 
5 rang in een schouwburg, 6 deel v.e. 
huis, 7 soort brandstof, 8 afdekking, 
9 snappen, 10 voldoen v.e. termijnbe-
taling, 11 het reizen als ontspanning, 
12 wild spelen, 13 grote reistas, 14 de 
baas spelende, 15 arbeid, 16 steeds, 
17 geraamte, 18 de knieën buigen, 
19 stukje hout, 20 deel v.e. jas, 
21 zure bom, 22 werkmeester, 
23 wanden bekleden, 24 op zijn tenen 
getrapt, 25 pl. in Zuid-Holland, 
26 spetteren, 27 aal, 28 kleding, 
29 letsel, 30 sober, 31 beven, 
32 biermaker, 33 stelt, 34 bietser, 
35 langgerekt, 36 niet gelijk, 37 deel 
v.e. auto, 38 beetpakken. 

1 bak - onbehouwen - houten schoeisel, 2 ontkenning - niet één - neerslag, 
3 wandversiering - overblijfsel - graveur, 4 zeer - tijdelijke populariteit - wilddoder, 5 
riv. in Zuid-Holland - deel v.d. hals - bengel, 6 verenwisseling - kledingstuk - ontplof-
bare stof, 7 moment - tweetal - meubelstuk, 8 Nederlands Economisch Instituut 
(afk.) - vereniging - pas gekocht, 9 voorzetsel - gespitste mond - marterachtig dier.

Dameshorloge
Wat een beauty dit prachtige dameshorloge van Breil. 
Een schitterend model dat chic, maar ook sportief oogt.

t.w.v

165,-
euro

t.w.v

54,-
euro

2x



(oplossing 17b)

(oplossing 17a)
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Koffer 
plus tas
De winnaar krijgt een mooie tijdloze set van Travelite. 
De koffer kan in het vliegtuigruim en de tas met 
verschillende vakken kan mee aan boord.

t.w.v

90,-
euro

Klokje rond puzzel 
Vul de puzzel in aan de hand van de omschrijvingen.

MAGISCHE PUZZEL 
Vul het diagram aan de hand van de 
omschrijvingen. De woorden zijn zowel 
horizontaal als verticaal hetzelfde.

HORIZONTAAL 
3 landweg, 5 razernij, 7 moeder, 8 behalve als, 9 vis, 12 stroompje, 13 onder geen beding. 
VERTICAAL 
1 bloeimaand, 2 hooghartige houding, 3 onverstandig, 4 fuif, 5 wartaal uitslaan, 6 feestdronk, 
10 lage temperatuur, 11 kloosterlinge. 

De letters in de uitstekende hokjes vormen 
met de klok mee gelezen de oplossing. 

Breng de letters uit de hokjes A t/m E over naar de 
hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

'Vul op de antwoordbon beide antwoorden achter elkaar in'
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Sporttas 
Deze tas is handig en groot 
genoeg om alle sportartikelen in 
een beweging op uw schouder te 
hangen.

38

(oplossing 18)

Breng de letters uit de hokjes over naar de overeenkomstige 
hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

(oplossing 19)

Doorloper

Kruiswoordpuzzel

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de 
hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

HORIZONTAAL 
1 mop (5), bedwelmend middel (3), 
groot stuk (5), 2 Europese Voetbal-
bond (4), inhoudsmaat (5), Bijbelse 
figuur (4), 3 commerciële tv-zender (3), 
lucht (4), fotoapparaat (6), 4 naaige-
reedschap (5), enthousiasme (4), 
amusement (4), 5 Bacardi met cola (4), 
Baskische afscheidingsbeweging (3), 
bestratingsmiddel (6), 6 zoogdier (3), 
onnozel (5), stijl (5), 7 vereniging (4), 
African National Congress (afk.) (3), 
wijsneus (6), 8 liefderijk (5), tegen-
woordig (5), berg op Kreta (3), 
9 berggeel (4), stuk vis (4), graveren 
(5), 10 lofdicht (3), boer in USA (6), 
poen (4), 11 trachten te doen (5), 
voorkomen (3), Bijbelse figuur (5), 
12 pennenkoker (4), geschenk (6), 
strafwerktuig (3), 13 muziekinstru-
ment (5), korte dracht (4), 
windrichting (4). 

VERTICAAL 
1 scheepsemmer (4), handelsterm (5), 
Organisatie v.d. Olie-exporterende 
Landen (4), 2 straatmuzikant (5), kort, 
grappig verhaal (8), 3 financiële term 
(6), voorstelling (4), vrijgevig (3), 4 vak 
op school (4), schande (5), vergissing 
(4), 5 voertuig (5), deel v.e. halm (3), 
tekort (5), 6 oude, Italiaanse munt (4), 
Spaanse wijn (5), deel v.e. huis (4), 
7 schouderdoek (5), nagalm (4), 
roklengte (4), 8 tien (in samenstelling) 
(4), lozen van water (9), 9 ring van 
bloemen (5), verlegenheid (4), 
uitgezette lijn (4), 10 lichtbron (4), 
partij (5), op korte termijn (4), 11 
bediende in een café (4), niet voor (4), 
glazen veranda (5), 12 zangvogel (5), 
ten einde raad (8), 13 landelijk gebied 
(10), proper (3).

Sleutelkastje
Wordt u de winnaar van dit 
sleutelkastje? Dan hoeft u alleen 
nog maar het ritme te vinden om 
bij thuiskomst de sleutels meteen 
in het kastje te hangen en dan 
hoeft u nooit meer te zoeken.

t.w.v

20,-
euro

2x

HORIZONTAAL 
1 globe, 5 gerookte vis, 9 geneesmiddel, 
11 mannetjesschaap, 13 duivenhok, 
14 bedrukt, 16 tekstgedeelte, 18 de een de 
ander, 20 aromatisch middel, 21 deel van een 
fuik, 23 lichaamsslagader, 24 Bijbelse figuur, 
25 kleine brutale jongen, 28 bebouwde kring, 
29 toetsen aan gestelde eisen, 30 computer-
toebehoren, 33 ingeving, 35 schade, 
38 zonderling mens, 40 wijnsoort, 43 grondsop, 
45 taal in België, 47 papegaai, 48 Griekse letter, 
49 mep, 50 plaatje, 53 voorwaarde, 54 troebele 
dikke vloeistof, 55 pier, 56 schenkgerei, 
58 beroep, 60 mannetjeshond, 62 Bijbelse 
vrouw, 64 gevangenis, 65 herkauwer, 67 dus, 
68 verkoopplaats met kramen, 70 steunpilaar, 
71 vooruit!, 73 vrijplaats (spel), 76 Oud-Indische 
godin, 78 vrouwelijk varken, 80 deel van een 
korenhalm, 82 hoofddeksel, 84 vrouwelijk dier, 
86 raafachtige vogel, 88 voorzetsel, 89 winter-
sporter, 91 binnenkomst, 92 lidstaat van de 
Europese Unie, 93 muzieknoot, 94 gravin van 
Holland, 96 doping, 97 bladgroente, 
99 invordering, 100 slap. 

VERTICAAL 
1 afzet, 2 morele druk, 3 niet-, 4 kansbriefje, 
5 deel van het lichaam, 6 Bijbeldeel, 7 minicon-
tainer, 8 gezeur, 10 bijzonder aantrekkelijk, 
11 plaats in Letland, 12 jonge ongehuwde 
vrouw, 14 kamergenoot, 15 plantsoen, 
17 vulkanisch gesteente, 19 koraaleiland, 
21 geladen atoom, 22 deel van een snaarinstru-
ment, 26 omlaag, 27 grote zaal, 29 zonder 
uitwerking, 31 half-, 32 peulvrucht, 33 land in 
het Midden-Oosten, 34 daarna, 36 Venetiaanse 
titel, 37 gazongewas, 39 geschikt om te strelen, 
41 Japanse bloemsierkunst, 42 diefstal, 
44 uitstekend, 46 sierdek op een bed, 
48 broeikas, 51 knaagdier, 52 persoonlijk 
voornaamwoord, 56 beklemd, 57 snoepgoed, 
59 adellijke titel, 60 slank, 61 plaats in Noord-
Brabant, 63 turfstof, 66 uitgestrekt, 68 saus bij 
friet, 69 drank, 72 wankelbaar, 74 eerstgebo-
rene, 75 boterton, 77 zangstem, 78 idioot, 
79 afscheidsgroet, 80 plantensoort, 81 snelle 
scheurende beweging, 83 lomp, 84 gewicht, 
85 onderwereld, 87 geur, 90 muziekgezelschap, 
94 asociaal, 95 natuurgeest, 97 bevroren water, 
98 uitroep van pijn.

t.w.v

18,-
euro

3x



kinderhoekje

40 41

kinderhoekje 

uitslag & prijzen

Alle 
winnaars 
van harte 

gefeliciterd!
De winnaars van de kleurplaat 
hebben hun prijs al ontvangen:
•	 Zenna	Huijben	uit	Oosterhout
•	 Angel-Lee	Kluitmans	uit	Best
•	 Lola	Wiltink	uit	Veghel
•	 Chelsea	Rol	uit	Heemskerk
•	 Fien	Wallenus	uit	Blankenberge	(B)	

De prijswinnaars van kinderpuzzel 20 
ontvangen alle vijf de DVD Race naar 
de Maan twv € 11,-
•	 Mevrouw	P.	Noorloos	uit	Gorinchem

•	 Mevrouw	N.	van	der	Weijden-Vonk	uit	
Sassenheim

•	 Mevrouw	M.	van	Doornik	uit	Ursem
•	 Mevrouw	M.T.	de	Pelseneer	uit	Lierde	(B)
•	 De	heer	J.H.	Koppelaar	uit	Sommelsdijk	

De winnaars van kinderpuzzel 21 ontvangen 
alle drie de DVD’s Ice Age I en II twv € 20,-
•	 Mevrouw	N.	van	Liessum	uit	Oudewater
•	 Mevrouw	A.M.J.G.	Boullart	uit	Valkenswaard
•	 Mevrouw	M.	Pruis	uit	Groningen

Kinderpuzzel

Vul hier de naam in van de 
Nederlandse stad. Dit is de oplossing

(oplossing 20)

In	iedere	kolom	staan	twee	letters	van	een	stad.	Neem	uit	elke	
kolom	twee	letters	en	zet	deze	achter	elkaar.	Als	je	de	juiste	
letters	neemt,	vind	je	zeven	Europese	hoofdsteden	en	één	
Nederlandse	stad.	Wat	is	de	naam	van	de	Nederlandse	stad?

Pluche 
safarideken
Wat	een	heerlijk	dekentje.	Zacht	en	warm.	En	dan	
ook	nog	een	lekkere	knuffel	erbij.	Dat	is	wel	de	
moeite	waard	om	even	je	hersens	te	laten	kraken.

3x

Raadsel:Wat	is	het	toppunt	van	gierigheid?

Antwo
ord:

Een	ke
rkdien

st	op	T
V	kijke

n	en	

als	de	
collect

e	kom
t	snel	d

e
	TV	uit

	zetten



Thunder Birds DVD
Los	de	puzzel	goed	op	en	win	één	van	de	DVD’s	van	Thunderbirds!
Omdat	het	bekende	Thunderbirds	vijftig	jaar	bestaat,	is	er	een	nieuwe	animatieserie	gemaakt	van	26	afleveringen;	
Thunderbirds:	Ring	van	Vuur.	Hierin	zien	we	bijna	alle	karakters	van	de	originele	serie	terug	in	een	combinatie	van	

computeranimatie	en	live-action	scènes.	De	animatieserie	is	ingesproken	in	het	Nederlands	met	de	
stemmen	van	o.a.	Vivienne	van	den	Assem	(Zoop,	Mees	Kees),	Dragan	Bakema	
(Dokter	Deen,	Hart	tegen	Hard),	Peggy	Vrijens	(Het	Huis	Anubis,	Voetbalvrou-
wen)	en	Charly	Luske	(Danni	Lowinski).	

43

naam:

adres:

pc en plaats:

leeftijd:

Alle	(klein)kinderen	mogen	de	kleurplaat	zo	mooi	mogelijk	inkleuren	en	opsturen	naar:
editie	enigma,	postbus	377,	5500	AJ	in	Veldhoven.		
De	mooiste	kleurplaten	worden	beloond	met	een	leuke	prijs.

K
le

u
r

p
la

a
t

Spelletje: Snoepjes 
vinden.
Stuur	drie	kinderen	uit	de	kamer.	Leg	ongeveer	18	snoepjes	op	
de	vloer.	Geef	alle	drie	de	kinderen	een	mandje.	Blinddoek	ze	en	
begeleid	ze	de	kamer	in.	Het	doel	is	om	in	een	paar	minuten	na	
het	startsignaal	zoveel	mogelijk	snoepjes	te	verzamelen.	Het	
kind	met	de	meeste	snoepjes	wint	het	spel…	en	de	snoepjes.

Kinderpuzzel

Brandw
eerm

an Sam
 4 kaarten

Kinderheld	Brandw
eerm

an	Sam
,	bekend	van	RTL	Telekids,	is	terug	in	het	theater!	D

it	keer
kom

t	het	Circus	naar	Piekepolder.	D
e	Circusdirecteur	heeft	alles	voorbereid	en	kijkt	uit

naar	een	fantastische	show
,	m

aar	de	ondeugende	N
orbert	Puk	w

eet	als	altijd
de	boel	al	snel	in	de	w

ar	te	schoppen.	G
elukkig	staan	Brandw

eerm
an

Sam
	en	zijn	team

	altijd	paraat.	D
eze	show

,	boordevol	vrolijke
m
uziek,	dans	en	hum

or	is	geschikt	voor	het	hele	gezin.

Tw
ee	w

innaars,	ontvangen	4	kaarten,	
die	na	overleg	(obv	beschikbaarheid	
van	een	theater	bij	de	w

innaar	in	de	
buurt)	w

orden	ingepland.	D
e	

voorstelling	speelt	tot	2017	in	
diverse	theaters	in	N

ederland	en	
België.	Kijk	voor	de	speellijst	op	

w
w
w
.vanhoorne.com

(oplossing 21)

‘Geef in de oplossingenbalk balk aan of er wel of niet een 
sambabal komt te staan in het geel gemarkeerde hokje. 
Vul ‘Ja’ in als die er wel staat en ‘nee’ als die er niet staat.’

Naast, boven of onder  elke cactus moet 
één sambabal komen te staan. De cijfers 
geven aan hoeveel sambaballen er in de rij 
staan. De sambaballen raken zowel onder, 
boven, schuin als naast geen andere 
sambaballen of cactussen aan!

t.w.v

20,-
euro

5x

2x



Film: 
The BFG
Met: Ruby Barnhill, Penelope 
Wilton, Mark Rylance
Première: 20 juli

In 2016 is het honderd jaar geleden 
dat Roald Dahl werd geboren. In dit 
jubileumjaar komt ook de lang 
verwachte verfilming van De Grote 
Vriendelijke Reus (GVR) uit, dat hij in 
1986 schreef. Vanaf 20 juli is de film te 
zien in de bioscopen!
Het verhaal gaat als volgt: Sofie ligt ‘s 
nachts in bed, maar slapen is wel het 
laatste waar ze aan denkt. Voor haar 
raam staat een reus zo hoog als een 
huis, die haar uit bed plukt en ont-
voert! Maar Sofie heeft geluk met de 
GVR. Deze Grote Vriendelijke Reus 
spreekt eigenaardig en gebruikt de 
raarste woorden, maar is wel heel 
aardig. Wat hij Sofie echter vertelt over 
de andere reuzen is vreselijk. Sofie en 
de GVR bedenken een slim plan, 
waardoor elk kind weer veilig in bed 
kan liggen.

film: 
Captain Fantastic
Met: Viggo Mortensen, Frank 
Langella, Kathryn Hahn, 
George MacKay
Première: 4 augustus

Captain Fantastic is een Amerikaanse 
film, geschreven en geregisseerd 
door Matt Ross. Ben (Viggo Mortensen) 
is een toegewijde vader. Samen met 
zijn vrouw en zes jonge kinderen 
woont hij geïsoleerd van de samenle-
ving in de bossen in het noordwesten 
van Noord-Amerika. Daar leert hij zijn 
kinderen hoe ze moeten overleven in 
de bossen. Door een tragedie wordt hij 
echter gedwongen om zijn eigen 
paradijs te verlaten. Wanneer hij 
geconfronteerd wordt met de echte 
wereld, begint hij aan een levensreis 
die zijn ideeën van vrijheid en wat het 
betekent om een gezin op te voeden 
uitdaagt.
Viggo Mortensen (1958) is een Ameri-
kaanse acteur van Deens-Noorse af-
komst. Hij werd genomineerd voor 
een Academy Award, een Golden 
Globeen een BAFTA Award voor zijn rol 
in Eastern Promises. Meer dan tien 
andere filmprijzen werden hem 
daadwerkelijk toegekend, waaronder 
verschillende samen met de gehele 
cast van The Lord of the Rings-filmtriolo-
gie, waarin hij de rol van Aragorn 
vertolkte.

uitje: 
Waterpretpark 
Oceade
Waar: Brussel
Wanneer: Op za, zo, schoolvakan-
ties en feestdagen van 10-21 uur

Het Océade-zwembad, een boog-
scheut verwijderd van Mini-Europa op 
de Heizelvlakte, is een Zwembad met 
een grote Z. Hier is er plezier voor de 
allerkleinsten tot de allergrootsten en 
alles ertussenin. Je vindt er een groot 
aanbod aan waterglijbanen, een 
wellness area, waterspeeltuin, 
bubbelbaden, een bar en zelfs een 
restaurant. De sleutelwoorden voor dit 
waterpark zijn veiligheid en hygiëne zo-
dat de bezoekers zich zonder zorgen 
kunnen uitleven. Jong en oud vinden 
hun gading bij Océade. U vindt er het 
warmste en zonnigste strand van 
België, een groot zwembad mét 
golven, snelstroomkreek, geisers, jet 
streams. Océade heeft maar liefst 14 
waterglijbanen, waaronder de 
volgende: Ouragan: in 7 seconden tijd 
heeft u maar liefst 80 meter over-
brugd. Uw persoonlijke snelheid wordt 
zelfs opgemeten. De Anaconda is de 
familieglijbaan met zwembanden 
waarin 1, 2 of 3 personen kunnen 
plaatsnemen. De Barracuda is de 
langste glijbaan met zwembanden 
voor 2 personen in België.

uitje: 
Zelf racen op 
een circuit
Waar: Zandvoort of Assen
Wanneer: Na reservering het 
hele jaar door

Altijd al gedroomd van een keer zelf 
racen? Bij Racefun kan het. U wordt op 
het circuit van Zandvoort of Assen 
verwelkomd en na uitleg over de rit 
zet u een helm op en stapt u in de 
racewagen.. Bij de taxi race 
ervaring zit u naast een ervaren 
coureur en rijdt u 3 rondes met hoge 
snelheid over het circuit. 
Bij de complete race ervaring rijdt u 
3 rondes naast de instructeur maar 
daarna wisselt u van plaats en gaat u 
zelf 5 rondes rijden, zodat u zelf kan 
voelen hoe het is om een race-coureur 
te zijn.
Bij Racefun hebben ze alles wat u 
nodig heeft om te racen: het asfalt, de 
PK’s, de benodigde gear en niet 
onbelangrijk natuurlijk de instructeur 
om ervoor te zorgen dat u zo hard 
mogelijk over de perfecte lijn de baan 
door jaagt.
Meer informatie: www.racefun.nl

uitje: 
Champagne 
proeverij
Waar: De kasteelhoeve in IJhorst
Wanneer: na reservering het hele 
jaar door

De Kasteelhoeve in IJhorst organiseert 
proeverijen voor iedereen die zich als 
een liefhebber van goede wijn en 
Champagne beschouwt. Bij u thuis of in 
hun eigen proeflokaal, staan experts u 
graag bij om de edele kunst van het 
wijn degusteren te leren. De Kasteel-
hoeve geeft u de gelegenheid om 
champagnes en wijnen te proeven en 
te kopen. Dat kan op de Kasteelhoeve 
zelf, maar ook bij u thuis.
Proef het verschil tussen Champagne, 
Sekt en Cremant de Loire allen 
gemaakt volgens de methode 
Champenoise. Ook stellen zij u in de 
gelegenheid om nog 4 witte, 1 rosé en 
4 rode wijnen te proeven. Het toetje 
bestaat uit een fijne Port en een 
heerlijke likeur. Uitleg wordt gegeven 
over de herkomst, wijn-spijs combina-
ties en verder alles wat u maar weten 
wilt over de wijnen en de champagne.
De kosten per persoon bedragen 
€ 24,50
Meer informatie: 
www.kasteelhoeve.nl

uitje: 
Prison Island
Waar: De Kartfabrique in Utrecht
Wanneer: Het hele jaar door

Prison Island is een avonturenspel uit 
Zweden: het is een mix tussen Fort 
Boyard en Escape Room. Prison Island 
bestaat uit 24 cellen in een gevangenis. 
Iedere cel is een uitdaging die u als 
team moet oplossen. Dit kunnen 
fysieke, technische of tactische spellen 
zijn. In sommige cellen moet u 
opdrachten oplossen die vergelijkbaar 
zijn met opdrachten van Escape Room. 
Andere cellen zijn weer een stuk 
fysieker en daarvoor dient u juist een 
goed uithoudingsvermogen te 
hebben. En iedere cel heeft zijn eigen 
opdracht en moeilijkheid. Hierdoor 
duren niet alle cellen even lang. De 
speelduur van één cel verschilt van 2 
tot 5 minuten. Verzamel met uw team 
genoeg punten om uit Prison Island te 
ontsnappen.
Het spel is geschikt voor iedereen 
vanaf 7 jaar en groepen van 3 tot 100 
personen (teams van 3 tot 5 perso-
nen). Ideaal voor een groepsuitje, 
vrijgezellenfeest of een bedrijfsuitje. U 
kunt bovendien steeds terugkomen 
om uzelf te verbeteren.
Meer informatie: 
www.kartfabrique.nl/prison-island/

a dp
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(oplossing 22)

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar 
de hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

Blokpaspuzzel

Plaats de losse blokjes zo in het 
lege diagram, dat er een volledig 
ingevulde kruiswoordpuzzel 
ontstaat. Als aankopingspunt zijn 
al enkele letters en zwarte blokjes 
voorgeplaatst.

Grill/ BBQ
Met deze prijs wordt het nog makkelijker om van 
de lange zomeravonden te genieten met een 
hapje binnen handbereik.

t.w.v

70,-
euro



Breng de letters uit de overeenkomstig 
genummerde hokjes over naar de hokjes 

hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

Margrietpuzzel
Vul om elke omschrijving, met de klok mee, een woord van 6 letters in. 
Het pijltje geeft de positie van de beginletter aan.

Spellendoos 
twv 29 euro + 
waardebon Park 
Molenheide 
Geniet te midden van de Limburgse natuur van uw luxewoning in de 
Comfort Plus of Villaklasse. Ontdek het mega indoor speelparadijs 
‘Kids Valley’, het zwemparadijs ‘Aquapolis’ en de indoor midgetgolf ‘De 
Mijn’ (met een award bekroond als beste gethematiseerde indoor 
attractie binnen Europa). Beleef een onvergetelijke vakantie met veel 
ontspanning, rust en plezier. Als u tijdig boekt ontvangt u de maximale 
vroegboekkorting. De vijf winnaars van deze puzzel boffen helemaal, 
want zij ontvangen een waardecheque van 100 euro die ze bovenop 
die vroegboekkorting mogen inleveren. Zo wordt vakantie vieren wel 
heel aantrekkelijk!

Bovendien ontvangen de winnaars een heerlijke spellendoos die 20 
spelletjes bevat. U kunt een nostalgische spelletjesavond houden met 
spelletjes als ganzenbord, mens-erger-je-niet, barricade, dammen, 
halma, belegering, molenspel, casino, enz.  Kent u de regels niet meer 
van deze oudhollandse spellen? Geen nood, de spelregels zitten er 
ook bij.

Park Molenheide
0032 11.52.10.44
www.molenheide.be t.w.v

100,-
euro

5x

t.w.v

29,-
euro

5x
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(oplossing 23)
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Steakmessen 
set (4 stuks)

De winnaar krijgt 4 stoere messen geschikt voor een stoer stukje 
vlees. Snijden en eten maar.

(oplossing 25)

Breng de cijfers uit de gearceerde hokjes over naar overeenkomstige 
hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

Sudoku
Een sudoku is een diagram van 9 bij 9 vakjes waarin de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld moeten worden. Sudoku betekent in 
het Japans ‘enkelvoudig cijfer’. Het diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Het 
diagram van 9 x 9 is nog eens onderverdeeld in blokken van elk 3 x 3 vakjes. In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 
ingevuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom èn elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts één 
keer voorkomen.

Manicure etui 
Dit prachtige etui bevat alles om uw handen 

en voeten netjes te verzorgen.

Ruit 
Vul het diagram in aan de hand van 
onderstaande omschrijvingen. Ieder in te 
vullen woord bestaat uit de letters van het 
vorige woord, plus of min een letter. 

(oplossing 24)

Breng de letters uit de overeenkomstige hokjes over naar de 
hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

t.w.v

20,-
euro

2x

t.w.v

50,-
euro

A

A CB D

B

C

D
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(oplossing 26)

Breng de letters uit de hokjes A t/m D over naar de hokjes 
in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

Anomalisa 
DVD en Blu-ray
Anomalisa is het nieuwe meesterwerk van 
Oscar® winnaar* Charlie Kaufman (Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind en Being John Malkovich). 

Michael Stone, getrouwd, vader en gerespecteerd 
auteur, is totaal verlamd door de sleur van alledag. 
Op zakenreis naar Cincinnati, waar hij een toe-
spraak moet houden op een congres voor klanten-
servicemedewerkers, neemt hij een kamer in het 
Fregoli Hotel. Daar ontdekt hij tot zijn grote 
verbazing een mogelijke uitweg uit zijn wanhoop als 
hij de onopvallende Lisa ontmoet, een salesmede-
werkster van bakproducten uit Akron. Misschien is 
zij wel de liefde van zijn leven, maar misschien ook 
niet.
Twaalf winnaars ontvangen de film thuis. Wilt u bij 
de oplossing vermelden waar uw voorkeur naar 
uitgaat: DVD of Blu-ray?

Meerkeuzepaspuzzel
De woorden die in het diagram ingevuld moeten 
worden zijn al gegeven. Er zijn echter nog twee andere 
woorden gegeven. Probeer het juiste woord te vinden 
en vul het dan in. 

DVD t.w.v

16, 99
euro

6x
Blu-Ray t.w.v

17, 99
euro

6x



Jaarprijs 4: 
Twee elektrische 
fietsen 
Met z’n tweetjes een fietstochtje maken is heerlijk, maar soms is het wel fijn als 
er een klein hulpmotortje opzit. Zeker als de wind ineens komt opzetten en niet 
in de rug waait! De winnaar van deze jaarprijs hoeft zich daar geen zorgen meer 
om te maken, want hij/zij mag voor maar liefst 5.000 euro twee elektrische 
fietsen uitzoeken. Dat worden twee topmodellen!
 
De periode van deze jaarprijs loopt van enigma 8 jaargang 9 t/m editie 7 jaargang 10. 
Daarna wordt er uit alle inzenders van deze jaarprijs (dus van alle 13 uitgaves) één winnaar 
van getrokken. Deze trekking vindt plaats onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

(oplossing 27)

De overgebleven letters vormen achter 
elkaar gelezen de oplossing.

Woordzoeker
Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram 
verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. 

BEREIK
COMBINEREN
DOMOOR
DRIJFIJS
DRINGEND
ELLENDE
ENCYCLOPEDIE
GEBOORTETEGEL
GELATEN
GELUIDSHINDER

GIERPUT
GLOED
HALTER
HOEKIG
INGOOI
INLEG
INTERESSANT
KAPSALON
KNELPUNT
LIEFDADIGHEID

LINKEROEVER
LOTEN
MORGENOCHTEND
OFFICIER
ONGELOOFLIJK
OPHEFFING
PENSIOENFONDS
SALTO
SCENE
SERVICEFLAT

SLALOM
STEAK
STRATEGIE
STREPERIG
STUDEERKAMER
TIJDMAAT
TREMA
VERSCHAFFEN
VOORNAMELIJK
VULKANISCH

56 57

t.w.v

5.000-
euro
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Breng de letters uit de overeenkomstige hokjes over naar 
de hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

Cijferkruiswoordpuzzel
Een cijferkruiswoordpuzzel is een volledig ingevulde kruiswoordpuzzel, waarbij de letters zijn vervangen door cijfers. Deze cijfers 
corresponderen met de letters uit het alfabet. Er zit echter een addertje onder het gras, want de 'ij' is als '27e' letter toegevoegd 
en is niet (zoals vaak het geval is) vervangen door de 'y'. Boven het diagram staat een balk met evenveel vakjes als het aantal 
verschillende letters dat in het diagram voorkomt. In deze balk kunt u de ontcijferde letters invullen. Om u op weg te helpen, is 
minimaal één woord reeds gegeven. De cijferkruiswoordpuzzel bevat 24 verschillende letters.

(oplossing 28)
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Braadpan  
Wordt het stoofpot voor de hele familie dit 
weekeinde? Dat kan met gemak in deze 
4,2 liter pan van Beka.

t.w.v

110,-
euro



Roestvrijstalen 
serveer set
Een prachtige schaal die het verdiend om gevuld te worden met prachtige 
gerechten. Zoals een lekkere pasta salade?

61

Mixpuzzel
Vul het diagram in aan de hand 
van de anagram-, aanvul- of 
kruiswoordomschrijvingen. 

HORIZONTAAL 
1 Italiaans nagerecht, 6 geraamte van 
hout, 12 balken, 14 gesneden hengst, 
15 daar wil ik ... zijn, 17 aangenaam, 
20 ah, 21 de sterke ..., 23 natuur-
steen, 24 aan ... zijn, 25 etenbereider,
26 familielid, 28 neerslag, 30 met hart 
en ..., 31 nauw straatje, 33 troefkaart, 
34 loon van militairen, 35 smalle 
strook, 37 palmmeel, 38 vanwege, 
39 sierboom, 40 het is ... best,
42 vrouwelijk dier, 44 praktijkgeval, 
47 ontzag, 49 kas, 51 ... bij
mutje leggen, 53 loos, 54 herfst-
bloem, 56 reel, 57 sta, 58 paling,
59 gek, 61 erg los, 62 met veel 
tussenruimte, 63 geen cent
bezitten, 66 kenau, 67 zwaar metaal, 
68 zijde van een schip, 70 sussen, 
71 spanning. 

VERTICAAL 
1 de ... griep, 2 bismut, 3 vierhandig 
zoogdier, 4 geschreeuwde leus, 
5 schande, 7 sleeën, 8 schenkmond, 
9 keg, 10 zo nu ... dan, 11 gelaatstrek, 
13 ia, 16 marterachtig dier, 
18 waarnemen, 19 hoefdier, 20 Het 
meisje met de blauwe ..., 22 herhaal-
delijk, 25 afstandsmaat, 27 tovergo-
din, 29 hij liegt of het ... staat,
30 zuiging, 32 rij manschappen, 
34 Haar naam was ... (boek van
Tatiana de Rosnay), 36 kookgerei, 
37 droog, 41 voorheen, 43 voor, 
45 lus, 46 De Beurs van ..., 
48 sportterm, 49 deel van een
haard, 50 mousserende wijn, 
52 kriebel, 54 de groten der ...,
55 orale, 58 lota, 60 grap, 63 los, 
64 bloedgroep, 65 ... de dag,
67 Chinese lengtemaat, 
69 muzieknoot. 

(oplossing 30)(oplossing 29)
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3D Cartoon tas
Met deze tas aan uw schouder steelt u zeker de show. Is hij nu dik of 
dun? Hij zal voor heel wat glimlachen gaan zorgen.

t.w.v

29,-
euro

woordraadsel
Probeer aan de hand van onderstaande aanwijzingen het woord te raden.

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de hokjes 
hiernaast. Indien de kruiswoordpuzzel correct is opgelost, ontstaat er een oplossing.

t.w.v

90,-
euro

2x

Vul het gevonden woord van deze cryptische 
omschrijving in de oplossingen balk.

?
Men zegt dat ik

geduldig ben.
Vaak zie ik er wat
bedrukt uit.

Voor mij moet
men kappen.

Je kunt mij zien als 
vaderlijke worm...

Als ik oud ben word
ik aan de weg gezet.

...en als een weke
Europeaan.
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Frankrijk is het favoriete vakantieland voor Neder-
landers die tijdens de vakantie niet in Nederland 
willen blijven. Zon, zee, prachtige landschappen. 
Wat wil de mens nog meer? Maar hoe zit het met de 
kennis van dit zonnige land? Even wat feiten en 
weetjes op een rij om uw kennis weer wat op te 
rakelen.

Feiten
Hoofdstad:  Parijs
Inwoners:  63 miljoen
Inwoners per km2: 114 (in Nederland 
   408 per km2)
Staatshoofd:  President François Hollande
Regeringsleider: Premier Manuel Valls
Nationale feestdag: 14 juli
Volkslied:  La Marseillaise
Motto :	 	 Liberté,	Egalité,	Fraternité			
	 	 	 (vrijheid,	gelijkheid,	
	 	 	 broederschap)

Tutoyeren / vousvoyeren
In	Nederland	is	het	gebruikelijk	om	elkaar	vanaf	de	eerste	
kennismaking te ‘tutoyeren’. Dus men spreekt elkaar 
meteen aan met ‘je / jij’. Zelfs in een winkel wordt men 
direct	met	‘je’	aangesproken.	In	Frankrijk	gebeurt	dat	
absoluut	niet.	Alleen	vrienden	tutoyeren	elkaar.	Zelfs	
kennissen	blijven	elkaar	met	‘u’	aanspreken.	Ook	als	ze	
elkaar	wél	bij	de	voornaam	aanspreken.
Voor	ons	Nederlanders	is	het	dan	vreemd	om	te	zien	dat	
ze	elkaar	wel	bij	iedere	gelegenheid	kussen.	Het	aantal	
kussen is afhankelijk van de regio en varieert van 2-4 
kussen. Zodra men iemand meerdere keren ontmoet 
heeft,	dan	dient	het	dagelijkse	‘bonjour madame’ gepaard 
te	gaan	met	de	bijbehorende	kussen.	Maar	pas	op:	geen	
Hollandse	klapzoenen,	en	beetpakken	bij	de	schouders.	
Nee,	men	geeft	elkaar	lichte	kussen	en	raakt	elkaar	verder	
niet aan.
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Onbeleefdheid wordt afgestraft
Fransen zijn één van de vriendelijkste Europese volken 
die er zijn, maar… dan moet je wel de juiste taal spreken. 
Niet zozeer de Franse taal, maar de taal van de beleefd-
heid. Daar stellen ze bijzonder veel prijs op. Zoveel, dat 
een restaurant in Parijs de prijzen voor een kopje koffie 
als volgt opstelde:

Un Café! (‘Koffie !’)     € 10,-
Un café, s’il vous plaît (‘Koffie, alstublieft’) €   5,-
Bonjour Monsieur. Je voudrais un café 
s’il vous plaît. (‘Goedemiddag meneer. 
Ik zou graag een koffie willen 
bestellen alstublieft’)    €   2,-

Restaurant / café
Plat du jour
Het is vrij ongebruikelijk om een gerecht van de kaart (à la 
carte) te bestellen en daarom zijn die losse gerechten 
naar verhouding vrij duur. Fransen kiezen voor het 
weekmenu. Daarin kan u meestal kiezen tussen drie 
voorgerechten, drie hoofdgerechten en drie desserts. 
Zo’n combinatie is goed geprijsd en normaal gesproken 
ook heel lekker!

Karafje wijn
De huiswijn is vrijwel altijd goed. Een Fransman zal 
immers nooit slechte wijn serveren. Daarom bestellen de 

meeste Fransen ook geen fles wijn, maar een karaf wijn 
(= pichet). U kiest zelf het formaat (quart litre, demi litre, 
litre) en de kleur (rosé, blanc, rouge). Zo drinkt u voor een 
heel zacht prijsje een lekker wijntje. Een halve liter rosé 
kost bijvoorbeeld 8 euro.

Koffie voor lekkerbekjes
Heeft u eigenlijk genoeg gegeten, maar toch nog wel zin 
in iets zoets, neem dan een ‘café gourmand’ of een  ‘thé 
gourmand’. Dan krijg je naast je kopje koffie of thee een 
paar kleine zoetigheden. Bijvoorbeeld wat bonbons of wat 
chocolaatjes en een mini-crème-brulée. Het Franse woord 
‘gourmand’ betekent ‘snoepkont / lekkerbek’.

Frankrijk 
Favoriet vakantieland voor nederlanders

Nederlands / Frans
Goedemiddag meneer, mevrouw Bonjour Monsieur, madame
Hoe gaat het met u?  Comment allez-vous?
Prachtig weer vandaag hè?  Il fait beau aujourd’hui hein?
De rekening alstublieft  Avez-vous l’addition s’il vous plaît?
Twee wijn alstublieft  Deux vins s’il vous plaît.
Waar is de apotheek ?  Où est la pharmacie ?
Waar is het ziekenhuis ?  Où est l’hôpital?
Tot ziens   Au revoir

r ka rf n
a nk tv a

ij k
i e l a n d

r ka rf n
a nk tv a

ij k
i e l a n d
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(oplossing 32)

64 65

(oplossing 31)

Breng de letters uit de hokjes A t/m D over naar de hokjes 
in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 

64

1 controle na behandeling, 2 kleine onjuistheid, 3 kompasstreek, 4 wroeging, 5 baatzuchtige, 6 vurig. 

Bij een juiste invulling staat in de grijze 
driehoekjes de oplossing.

3 + 4 = 7
Vul horizontaal woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. Het eerste 
en tweede woord vormen samen een anagram van het derde woord.

Zes keer zes
Zes woorden van zes letters moeten in het veld worden 
geplaatst. Bij het cijfer 1 ziet u een vierkant dat verdeeld is in 
6 vakjes. De eerste 2 letters van de oplossing plaatst u in de 2 
bovenste witte driehoekjes. De 3e en 4e letter plaatst u in de grote 
grijze driehoeken. De 5e en 6e letter plaatst u in de 2 onderste 
driehoekjes die wit van kleur zijn. Bij een juiste invulling staat in 
de grijze driehoekjes de oplossing.

t.w.v

19,-
euro

2x

Manicure- en 
pedicure set
Even wat tijd voor uzelf? Dan komt deze set goed van pas. De 
apparaatjes helpen u uw handen en voeten netjes te maken.

Stalen schaal
Wordt het een fruitschaal, een kunstvoorwerp, een sleutelbak in de hal 

of een sla-schaal? De winnaar mag het helemaal zelf bepalen.

t.w.v

60,-
euro
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DVD Aquarius
Het spannende eerste seizoen van de serie Aquarius gaat 
over rechercheur Sam Hodiak die weet te infiltreren in het 
criminele netwerk van sekteleider Charles Manson. De 
dertiendelige serie is een Amerikaans primetime drama 
dat zich afspeelt in de jaren ‘60 in Los Angeles. De hoofd-
rol van inspecteur Hodiak wordt vertolkt door Golden 
Globe-winnaar David Duchovny (The X-Files, Californication). 
Andere grote rollen zijn er voor Emma Dumont (Bunheads, 
Salvation), Gethin Anthony (Game of Thrones, Call the 
Midwife), Claire Holt (The Vampire Diaries, The Originals) en 
Grey Damon (American Horror Story, Star-Crossed). 

Aquarius speelt zich af in het Los Angeles van de jaren ‘60, 
niet lang voordat sekteleider Charles Manson berucht zal 
worden als het brein achter de meest besproken moorden 
van zijn tijd. Manson heeft nog geen enorme schare 
volgelingen, maar aan charisma ontbreekt het hem niet. 
Hij heeft grote plannen en probeert kwetsbare jonge 
mensen zover te krijgen dat ze zich bij hem aansluiten. De 
autoriteiten beginnen zich zorgen te maken en schakelen 
de politie in om te onderzoeken wat er gaande is. Zo krijgt 
de door de wol geverfde inspecteur Sam Hodiak opdracht 
om met hulp van een jonge collega te infiltreren in de 
kringen rond Manson. Dat lukt, en Hodiak stuit op een 
beangstigend web van manipulatie en moord. Maar door 
zijn compromisloze aanpak wekt hij veel weerstand en 
brengt hij zelfs iemand in levensgevaar.

t.w.v

20,-
euro

10x
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(oplossing 33)
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Zweedse puzzel

Breng de letters uit de genummerde hokjes over naar de hokjes in 
de balk. Deze letters vormen de oplossing. 
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

(oplossing 34)

69

Minipannetjes
Weet u al wat u uw gasten gaat voorzetten in deze 
gietijzeren pannetjes, als u ze wint?

t.w.v

70,-
euro

HORIZONTAAL 
2 chantage, 10 deel v.e. boerderij, 12 teint, 13 algemeen 
voortgezet onderwijs (afk.), 15 toespraak, 17 hevig, 
18 overblijfsel v.e. schip, 19 leed, 21 rijwiel, 22 prutsen, 
25 Militaire Politie (afk.), 27 houding, 28 grappenmaker, 
29 vader, 30 loofboom, 32 nimmer, 34 bladgroente, 
35 vogelbek, 37 lomp, 38 toevoeging aan spijzen, 
39 muziekinstrument, 41 steekwapen, 42 Europese Unie, 
43 elektrisch geladen deeltje, 45 bovendien, 46 kroon 
(afk.), 48 ieder, 50 tiener, 52 grote steen, 53 pl. in België, 
55 deel v.d. vinger, 56 zachte veren, 57 roem, 59 pijn, 
60 gebergte in Europa, 61 handelsonderneming, 
63 oorvijg, 65 pl. in Gelderland, 67 stilstaand water, 
69 Russisch gevechtsvliegtuig, 71 riv. in Duitsland, 
73 aarden vaas, 74 gaap, 76 luchtvaartmaatschappij, 
77 idem (afk.), 78 terneergeslagen, 79 mejuffrouw (afk.), 
81 koud dessert, 82 ogenblik, 85 uiting van pret, 
87 haargroei onder de neus, 88 gesloten, 90 gauw, 
92 gelofte, 93 borst, 95 niet rechtstreeks, 96 Leefbaar 
Nederland (afk.), 97 in goede conditie, 98 snelle draf, 
100 dominee (afk.), 101 weifelen, 104 bedwelmend middel, 
106 rommeltje, 108 schoorsteenzwart, 109 terreinfiets 
(afk.), 111 afbeelding, 112 in verband met (afk.), 113 pl. in 
Utrecht, 115 soort, 116 oud en zwak. 

VERTICAAL 
1 christelijk feest, 2 luifel, 3 paardenkracht (afk.), 
4 gekkengetal, 5 serie, 6 goedzak, 7 titel, 8 naaigerei, 9 hulp 
v.d. kok, 11 deel v.e. auto, 14 ton, 16 na het genoemde, 
18 zeegras, 20 afgepaald stuk grond, 21 hoog bouwwerk, 
23 sprookjesfiguur, 24 uniek, 26 uurwerk, 29 oogsten van 
fruit, 31 door middel van, 33 familielid, 34 muzieknoot, 
36 korte periode met neerslag, 38 kielwater, 40 bak, 
41 onvruchtbaar, 42 echtgenote, 44 voordeel, 45 namaak, 
47 gezelschapsspel, 49 nijpen, 51 bewust onbeschonken 
bestuurder (afk.), 52 drank, 54 speen, 56 rangtelwoord, 
58 opschudding, 59 vragend vnw., 62 waterlozing, 
64 Chinese deegwaar, 66 klipgeit, 68 rangschikken, 69 klap, 
70 stuf, 72 vrolijkheid, 74 sterkedrank, 75 bron, 
78 Sociaaleconomische Raad, 80 soort mantel, 
83 versleten lap, 84 fraaie kleding, 86 Christelijk Nationaal 
Vakverbond (afk.), 87 groente voor de soep, 88 balletrokje, 
89 naarling, 91 vervelend mens, 93 alcoholische drank, 
94 verharde huid, 97 soort bunzing, 99 bladader, 
101 onderwerp, 102 zitplaats, 103 windrichting, 105 ten 
opzichte van (afk.), 107 Griekse letter, 109 afgemat, 
110 gekkekoeienziekte, 113 soortelijk gewicht (afk.), 
114 voorzetsel.

Kruiswoordpuzzel



Breng het woord uit het grijs gearceerde vak over naar het 
balkje hiernaast. Dit woord vormt de oplossing. 

LOGISCH DENKEN
Vluchtschema
Via de Schiphol-app kun je nagaan hoe laat je vliegtuig van Schiphol 
vertrekt en bij welke gate je moet zijn voor je vlucht. Kun je uitzoeken hoe 
laat de onderstaande vijf vluchten vertrekken, met welke vluchtnummer en 
van welke gate ze vertrekken?

(oplossing 35)

7170

6 Dessert-
schaaltjes
Deze prachtige schaaltjes van Villeroy en Boch kunnen ook in de 
magnetron. Dus ze zijn niet alleen mooi, maar ook praktisch.

t.w.v

89,-
euro

1. Het vliegtuig naar Marseille met 
vluchtnummer KL 153 vertrekt 
eerder dan het vliegtuig naar Zürich. 
Het vliegtuig naar Nairobi vertrekt 
niet van gate C4 of B13 en het 
vertrekt eveneens eerder dan het 
vliegtuig naar Zürich.
2. Het vliegtuig dat om 12.40 uur 
vertrekt van gate C4, gaat niet naar 
Zürich en het nummer is niet 
NW 8043.
3. Om 14.25 uur vertrekt het vliegtuig 
naar Bremen, het vertrek is niet 
van gate D31.
4. Het vliegtuig met nummer 
KL 565 vertrekt om 10.30 uur.
5. Van gate D31 vertrekt het vliegtuig 
met vluchtnummer NW 8305, van 
gate C14 vluchtnummer KL 153.



(oplossing 36)

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar 
de hokjes hiernaast. Deze letters vormen de oplossing. 

Jaarprijs 3: 
Ski vakantie 
Erciyes
In het hart van Turkije – op de bijna 4000 meter hoge berg 
Erciyes – kunt u genieten van een bijzondere wintersportvakan-
tie als u deze jaarprijs wint. Het wintersportoord biedt facilitei-
ten die het geschikt maken voor sportevenementen op 
topniveau. In 2014 is het gehele complex gereed gekomen met 
160 kilometer aan onderling verbonden skipistes in drie 
verschillende moeilijkheidsgraden: 11 blauwe skipistes (makke-
lijk), 15 rode (gemiddeld) en 4 zwarte (moeilijk). De winnaar van 
deze jaarprijs verblijft een midweek op basis van vol pension 
met vier personen in het moderne viersterrenhotel Mirada Del 
Lago, dat op 300 m van de pistes ligt. Het hotel beschikt over 
een gezellige bar en nachtclub, een wellnesscentrum met 
sauna, massagemogelijkheden en vitaminebar. Een skipas voor 
vijf dagen en de vliegtickets zijn bij deze jaarprijs inbegrepen. 
http://kayserierciyes.com.tr/
www.miradahotels.com

De periode van deze jaarprijs loopt van enigma 10 jaargang 
8 t/m editie 9  jaargang 9. Daarna wordt er uit alle inzenders van 
deze jaarprijs (dus van alle 13 uitgaves) één winnaar van getrokken. 
Deze trekking vindt plaats onder toezicht van een gerechtsdeur-
waarder.

Kruiswoordpuzzel extra moeilijk

t.w.v

3.500,-
euro HORIZONTAAL 

1 gunstelinge, 7 tijdmeter, 13 vlot, 14 tandkarpertje, 16 tweetal, 17 deel van een jas, 19 verworpeling, 21 openbare 
redetwist, 24 achtereinde, 25 leren zweep, 27 familielid, 28 mak, 29 steenstof, 30 Bijbelse figuur, 32 fiets, 
33 Israëliet, 35 lied, 37 overdekte loopbrug op een vliegveld, 39 Japans worstelen, 41 plaats in Gelderland, 42 been, 
43 Grieks eiland, 45 leslokaal, 47 cosmetisch product, 48 computerterm, 49 mate van kracht, 50 dier, 51 evenzo, 
52 gezellige drukte, 54 Verenigde Staten van Amerika, 55 wonderlijk, 57 ogenblik, 59 beklemd, 61 jammer, 
63 vochtdeeltje, 64 zomermaand, 65 houvast, 67 mannetjesgans, 69 Europeaan, 70 majeur (muziek), 71 voor de 
rest, 73 weidevogel, 75 filmtheater, 76 stijfheid, 78 interval, 79 zeurderig kind, 80 ontkenning, 82 papegaai, 83 beu, 
84 beroep, 85 verhitten. 

VERTICAAL 
1 partijtje, 2 gevaar, 3 weefsel, 4 hersenfilmpje, 5 te koop (afk.), 6 zacht, 8 tijdelijk (afk.), 9 belegen, 10 opschepper, 
11 vrucht, 12 voor de helft gevuld, 14 strafwerktuig, 15 clown, 17 insect, 18 onvermogend, 19 nabootsing van een 
knal, 20 Maleise dakbedekking, 22 strafinrichting, 23 retourneren, 25 breiterm, 26 deel van een theeservies, 
29 dierentuin, 31 deel van een oor, 34 muziektempel, 35 misère, 36 deel van het lichaam, 38 korting, 40 peilen, 
42 kleverige stof, 43 biljartstok, 44 muzieksoort, 46 adviesorgaan, 51 deel van het jaar, 53 beperkt van ruimte, 
56 paling, 58 Amerikaanse president, 60 naaldboom, 62 eenheid, 63 lekkernij, 64 de jongere, 66 zeer, 68 parasiet, 
69 shoarmabroodje, 70 aanwijzend voornaamwoord, 72 muziekinstrument, 74 krent, 75 filmploeg, 77 hertje, 
79 schraal, 81 plus, 83 persoonlijk voornaamwoord. 

www.miradahotels.com

www.miradahotels.com

73
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1 Jaarprijs 1: Meubelcheque twv 
 € 12.500
• <trekking na afloop periode 

jaarprijs>
2 CD/DVD Robert Jan Stips 
 twv € 25
• Dhr G. Ottevanger uit ‘s-Heer 

Hendrikskinderen
• Dhr A. van Empel uit Geldrop
• Mevr. A. Vermeulen uit Tiel
• Mevr. J. Janssen uit Venlo
3 Aurora vulpen twv € 180
• Mevr. R. Steggink uit Zwolle
4 JulianaToren Jul & Julia   
 4 kaartjes twv € 90
• Mevr. S. Hofstra uit Giekerk
• Mevr. G. Fraikin uit Alkmaar
5 Draadloze bluetooth-   
 stereoheadset  twv € 45
• Mevr. R. Bloembergen uit 

Leeuwarden
6 Boekenpakket twv € 50
• Mevr. C. Hosteaux uit Hemiksem (B)
• Mevr. I. Wouters uit Geel (B)
• Dhr P. Walrave uit t Harde
• Mevr. H. Niemeijer uit Ommen
• Dhr D. Verdonck uit Ternat (B)
7 Tribe dameshorloge Stone 
 twv € 165
• Dhr P. Schutten uit Joure
8 2 kaartjes Museum Speelklok   
 twv € 24
• Mevr. A. Abbott-Rutten uit 

Landgraaf
• Dhr A. Adriaansen uit 

Hoogerheide
• Mevr. G.H. Ebbers uit Nunspeet
• Mevr. M. Roede uit Maastricht
• Mevr. E. Janssen uit  

Nieuwe-Tonge
9 Jaarprijs 2:  reis naar 
 Reykjavik twv € 5.750
• <trekking na afloop periode 

jaarprijs>
10 Tandenpoetswekkertje twv € 40
• Mevr. N. Witte uit Den Burg
11 Pannenset twv € 100
• Mevr. S. Boers uit Amsterdam
12 Park Molenheiden +    
 spellendoos € 29 twv € 129
• Dhr H. de Boer uit Apeldoorn
• Mevr. M. Kleijnen uit Mheer
• Dhr G.C. de Groot uit Krimpen 

aan den IJssel
• Mevr. M.C. den Besten uit 

Monster
• Mevr. A. Gradussen uit Druten
13 Broodrooster twv € 55
• Mevr. C. Sistermanns uit Tilburg
14 3D cartoon tas twv € 90
• Dhr M. Verhoeven uit Tilburg
15 Dienblad twv € 47
• Dhr T. Vanhoutte uit Sint-

Amandsberg (B)
16 Stalen rasp twv € 48
• Mevr. L. van der Beek uit 

Oosterhout NB
17 Game: Roller Coaster Tycoon   
 World twv € 50
• Dhr D. de Jong uit Ridderkerk
• Dhr J.N. Bremmer uit Naaldwijk
• Dhr B. Ooms uit Maassluis
• Dhr N. Rensen uit Wilnis
18 Broodtrommel twv € 56
• Mevr. G.L. Oostdijk uit 

Kruiningen
19 Decanteer karaf twv € 60
• Mevr. W. Christiani uit Ruurlo
22 Boek: de Plantrekker twv € 18
• Dhr J. van Leemput uit 

Messelbroek (B)
• Mevr. M. Schriks uit Beek en 

Donk
• Mevr. M. Hogeboom uit 

Maasbracht
• Dhr C. Broersma uit Tijnje
• Dhr A.M. Moerman uit Delft
• Mevr. Hendriks uit Alblasserdam
• Mevr. T. Pijlman uit 

Scharsterbrug
• Mevr. M. Voesenek uit  

Etten-Leur
• Mevr. E. van Raaphorst-Vrijman 

uit Spaubeek
• Mevr. J. van de Braak uit 

‘s-Hertogenbosch
23 Jaarprijs 3: wintersportvakantie  
 Erciyes twv € 3.500
• <trekking na afloop periode 

jaarprijs>
24 Waterkoker twv € 55
• Mevr. H.R.M. Dhondt uit 

Nieuwegein
25 Broodmand twv € 59
• Mevr. V. van den Heuvel uit 

Werkendam
26 Land van Lubbers DVD twv € 20
• Mevr. T. Deinum-Angenent uit 

Wognum
• Mevr. M. van de Harst uit 

Standdaarbuiten
• Mevr. G.W. van de Heide uit 

Drachten
• Mevr. S.M. Smeyers uit Lent
• Mevr. G.C. Versluis-Koren uit 

IJsselstein Ut
• Mevr. J. Verhoeven uit Veghel
• Mevr. B. van Mierlo uit Kerkdriel
• Mevr. M.J. Westerink uit Zegveld
• Mevr. M. Emmerink uit 

Wateringen
• Mevr. C. van Loe uit Leiden
27 3x6 Glazenset twv € 89
• Dhr J. Hillewaert uit Wachtebeke 

(B)
• Dhr L. Posta uit Eindhoven
• Mevr. Vicky Syvertsen uit 

Zwijndrecht (B)
28 Boek: En nu komt alles goed   
 twv € 18
• Mevr. Christine Michiels uit 

Sint-Amandsberg (Gent-B)

• Dhr J.P. Man uit Zwolle
• Dhr J.A. Weijman uit Haarlem
• Mevr. C. Scheers uit Beveren-

Waas (B)
• Dhr S. Bekkers uit Hilversum
• Mevr. L. Verputten uit Oss
• Dhr R. Bernaers uit Elversele (B)
• Mevr. B. Moed uit Leeuwarden
• Mevr. J. van der Meer uit 

Nunspeet
• Mevr. S. Witteveen uit Enschede
29 Serveerset twv € 29
• Mevr. B. Nobel uit Beverwijk
30 Elektrisch mes twv € 60
• Dhr T. Lueks uit Loppersum
31 Sleutelkastje twv € 20
• Dhr E.A. Klaver uit 

Heerhugowaard
32 Dunlop Sporttas twv € 18
• Mevr. G.P.M. Engelen uit 

Maasbree
• Mevr. H.M. van Dartel-Koning uit 

Raalte
• Dhr S. Scheerder uit 

Wieringerwerf
33 Keukenhulp set twv € 62
• Mevr. C. Dekker uit Aalsmeer
34 2 kaartjes Zuiderzeemuseum   
 twv € 32
• Mevr. E.M. Lissenburg-van den 

Hoven uit Puttershoek
• Mevr. A.S. Boersma uit 

Heerenveen
• Mevr. G. Terlouw uit Wageningen
• Dhr J. de Maersschalck uit 

Knokke-Heist (B)
• Dhr Peter Maes uit Heist-Op-

Den-Berg (B)
• Mevr. A. Bakker uit 

Roelofarendsveen
• Dhr H.M. Slomp uit Den Ham Ov
35 DVD Kindergarten Cop 2  
 twv € 15
• Mevr. D. van der Velden uit Ede 

Gld
• Mevr. M. van Kessel uit 

Rosmalen
• Dhr L. Sirre uit Stein Lb
• Dhr R.J. Seegers uit Staphorst
• Dhr H.H.J. Haverkort uit 

Denekamp
• Dhr M. van Gelderen uit 

Hendrik-Ido-Ambacht
• Dhr D.G.H. Derksen uit Elst Gld
• Mevr. K. Zwart -van Zwol uit 

Zaandam
• Mevr. W.E.M. Heijne-Bakkum uit 

Beverwijk
• Dhr M.J.M. Kropman uit Ruurlo
• Dhr A. Hoek uit ‘s-Gravenhage
• Mevr. I. Braam uit Heinkenszand
• Mevr. A. Schilperoort uit 

Middelburg
36 Wijnpakket Casa Safra twv € 54
• Dhr K. van Turenhout uit 

Oudenbosch

Bestel via www.wijnvoordeel.nl/enigma
of bel 031-7702796 (ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur)

Gratis thuisbezorgd - Gratis thuisbezorgd - Gratis thuisbezorgd - Gratis thuisbezorgd - Gratis thuisbezorgd - Gratis thuisbezorgd - Gratis thuisbezorgd -

Prachtige zomerse wijnen 
van het wijnhuis Casa Safra

Beleef de zomer met deze ultieme zomerwijnen! We hebben speciaal voor 
u twee heerlijke topwijnen geselecteerd. Proef de Spaanse zon in uw glas 
met de elegante en frisse Casa Safra Verdejo en de fruitige Casa Safra Bobal 
Rosé. Profi teer nu en bestel deze Spaanse topwijnen voor slechts 
€4,99 per fl es!

Proefnotitie: Casa Safra Verdejo 2015

Deze schitterende wijn heeft een prachtig strogele kleur met een uitbundig 
bouquet van citrus, bloemen en laurier. Elegant en fris van smaak met 
impressies van ananas, banaan, witte perzik en noten. Een mooie stijlvolle 
verdejo met een lange milde afdronk die goed in balans is. 

Proefnotitie: Casa Safra Bobal Rosé Superior 2015

Verrassende en karaktervolle Spaanse Rosé. Prachtig diep roze van kleur en 
in de geur veel indrukken van aardbeien, frambozen en een licht botertje . 
De smaak is fris, lichtzoet  en zit boordevol vers rood fruit zoals aardbeien, 
bramen en nuances van kruiden. Plezierige lange afdronk, lichtzoet met een 
romige tintje.

van het wijnhuis Casa Safra

€9,98

€4,99

Profi teer nu van maar liefst 50% korting!

Gratis thuisbezorgd!

Geen 18, geen alcohol

Gratis bezorging 
Nooit meer sjouwen met uw wijn

Probleemloos retourneren 
Probeer dat maar eens bij uw supermarkt

De beste prijs/kwaliteit verhouding 
Al 17 jaar de beste aanbiedingen van Nederland

Verkozen tot Website van het Jaar
 Thuiswinkel Award categorie Levensmiddelen & Supermarkten 2015

Klanten beoordelen ons met een 8,5
Graag willen wij u ook onze topservice laten ervaren!

Ja, ik bestel

                   
X dozen (à 6 � essen) Casa Safra Verdejo 2015 (624275) à €4,99 per � es*

                   
X dozen (à 6 � essen) Casa Safra Bobal Rosé Superior 2015 (624265) à €4,99 per � es*

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Wijnvoordeel, Antwoordnummer 616, 8400 VB Gorredijk

Vragen? Telefoon 0317 702 796 (ma t/m vr van 8:30 tot 17:00) of mail naar contact@wijnvoordeel.nl

*Geen bezorgkosten (t.w.v. € 5,95). Betaling per factuur na levering. Gemakkelijk en zonder risico.

Liever bestellen via de bestelbon? Stuur deze dan in een ongefrankeerde  envelop naar: Wijnvoordeel,  Antwoordnummer 616, 8400 VB Gorredijk
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Naam:                                                                                              M          V    

Straat:                                Nr: 

Plaats:                                                 Postcode:

E-mail:

Telefoon:                                   Geboortedatum:

Straat:                                Straat:                                

Naam:                                                                                              M          Naam:                                                                                              M          

Telefoon:                                   Telefoon:                                   

Plaats:                                                 Plaats:                                                 

Naam:                                                                                              M          Naam:                                                                                              M              
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Op deze pagina’s leest u de reacties 
van de winnaars van de laatste 
trekking en ook enkele nagekomen 
reacties van de voorlaatste trekking.

tc iaer e s
w i n n a a r s

Mevrouw van Hees 
uit Uden
Heel fijn dat we een prijsje heb-
ben gewonnen. We vullen altijd 
met veel plezier de puzzels in. 
Bij het ontbijt even, en ieder 
moment dat we even zitten. 
Dan is het leuk als je er ook nog 
wat mee kan winnen. Mevrouw van 

Raaphorst uit 
Spaubeek
Verrast las ik het bericht dat ik 
het boek De plantrekker heb 
gewonnen . Ik lees graag, dus ik 
ben benieuwd naar dit boek. 

Mevrouw Heijne 
uit Beverwijk
Elke editie enigma op de deur-
mat is weer een feest. Mooie 
puzzels en altijd leuke prijzen te 
winnen. Ik was dan ook blij 
verrast om te lezen dat ik een 
prijs gewonnen had. Be-
dankt voor elke maand dit 
mooie blad.

De heer Walrave 
uit 't Harde
De meeste puzzels los ik zelf 
op. Voor de afwisseling. De 
logigram wordt meestal door 
mijn dochter gedaan. Vind ik 
juist erg leuk. Laat nu net daar 
de prijs op vallen. Geweldig. Zij 
mag dan ook ermee doen wat 
ze wil. Waarschijnlijk eerst le-
zen, want het zijn boeken. Wij 
mogen ze daarna vast ook wel 
lezen.

De heer Bernaers 
uit Elversele
Dat was prettig nieuws! Nog wat 
extra lectuur erbij. Alles komt 
nu echt wel goed…

De heer van 
Turenhout uit 
Oudenbosch
Wat super leuk om een prijs te 
winnen. Een wijnpakket, dat 
wordt genieten.

Mevrouw 
Adriaansen 
uit Hooherheide
Na een hele tijd meedoen met 
editie enigma heb ik een prijsje 
gewonnen: 2 kaartjes Museum 
Speelklok. De heer Meilink 

uit Bovenkarspel
Wij zijn erg blij met onze prijs! 
Hier zullen wij veel plezier van 
hebben in de zomermaanden. 
Wij blijven lekker verder puzzelen.

Mevrouw van der 
Meer uit Nunspeet
Wat leuk, voor de 2e keer op rij 
een prijs gewonnen. De vorige 
editie een dvd en nu een boek. 
Bedankt notaris! Ik vind dat het 
blad een goed gevarieerd aan-
bod van puzzels heeft. Er zit 
voor iedereen wel wat tussen.
(Voor mij mag er nog wel een 
extra sudoku bij, en misschien 
een Japanse beeldzoeker?) Ik 
hoop dat ie vandaag weer in de 
bus zit, dan kan ik weer verder 
puzzelen.

Mevrouw Hofstra 
uit Giekerk,
Groot was mijn verrassing bij 
het openen van mijn mail, ik 
heb een prijs gewonnen: 4 
kaartjes voor Juliana toren. Ik 
doe al heel lang mee, en nu 
eindelijk iets gewonnen.

Mevrouw 
Westerink 
uit Zegveld
In mijn mailbox kreeg ik een 
berichtje van Tineke. Een be-
kende naam, maar wat is er ook 
al weer mee. Toen ik het mailtje 
opende werd het me al snel 
duidelijk. Ik heb een prijs ge-
wonnen. En ik had het bijna niet 
ingestuurd omdat ik weg was. 
Tineke en iedereen die bij Editie 
Enigma werkt: hartelijk bedankt. 
Ik ga heerlijk genieten van de 
dvd en natuurlijk de puzzels in 
het nieuwe blad.

Mevrouw van der 
Velden uit Ede
Goed dat ik ben overgestapt 
naar jullie puzzelblad, want nu 
win ik tenminste wat! Volgens 
mij ga ik die dvd van Kindergar-
ten cop 2 wel leuk vinden. En 
grappig: ik ben zelf van origine 
kleuterleidster (maar werk nu 
als remedial teacher). Dus vast 
veel herkenbaars wat betreft 
het schoolgebeuren.

Mevrouw van 
der Beek uit 
Oosterhout
Wat een superleuk bericht. Ik 
vind editie enigma een leuk 
blad en geniet enorm van de 
puzzels. Reuze bedankt voor de 
prijs daar ga ik veel gebruik van 
maken. Het is voor mij de eer-
ste keer dat ik met puzzelen 
een prijs heb gewonnen en ik 
ben er heel blij mee. En ik ga 
weer met veel animo verder 
met puzzelen. 

De heer de Groot 
uit Krimpen aan den 
IJssel
Ik had het puzzelnummer mee-
genomen op vakantie om heer-
lijk ontspannen te puzzelen. Bij 
thuiskomst heb ik direct de 
antwoorden ingezonden. Wat 
een enorme verassing dat we in 
onze vakantie weer een begin 
van de volgende vakantie heb-
ben gewonnen door te puzze-
len. Echt geweldig! Bedankt en 
we blijven puzzelen!

Mevrouw 
Gradussen 
uit Druten
Wij hebben bericht gehad dat 
we een prijs gewonnen hebben. 
Heel erg fijn. Bedankt. En nu 
gaan we er weer voor.

De heer Hoek uit 
's-Gravenhage
Natuurlijk was ik verrast dat ik in 
de prijzen gevallen ben. Nota 
Bene een DVD Kindergarten 
Cop 2! Dat wordt vermoedelijk 
bulderen van het lachen als ik 
het zo inschat. Op zich vind ik 
puzzelen geweldig. Ik doe dat 
ook graag en omdat naast de 
kinderpuzzels er geen assisten-
tie wordt verleend. De uitdaging 
ligt geheel bij mijzelf. Als het 
niet druk is – en dat is het vaak 
wel- duurt dat ruim een week, 
anders is die hele maand wel 
nodig.

Mevrouw 
Blommaert 
uit Hamme
Ik vind het leuk dat ik opnieuw 
een prijs gewonnen heb, dat 
moedigt aan om verder te doen 
Puzzelen is nu eenmaal een 
grote hobby van mij. Voor editie 
enigma zeg ik dan ook: doe zo 
voort!

Mevrouw Lueks 
uit Loppersum
Wauw, wat fantastisch, een prijs 
gewonnen. Hier ben ik erg blij 
mee. Het puzzelen op zich is al 
een feestje en dan ook nog een 
prijs winnen is dubbel feest. 

Mevrouw Jansen 
uit Venlo
Leuk om een prijs te winnen. 
Dit is de eerste keer. Ik heb er 
ook al een bestemming voor 
gekozen. De CD/DVD geeft ik 
cadeau aan mijn zwager, die 
van muziek houdt. Hij heeft een 
hele moeilijke tijd achter de rug 
na het overlijden van mijn zus. 
Een kleine troost dus.
Ik wacht altijd op jullie nieuwe 
uitgave om de puzzels weer te 
kunnen maken. Soms is het 
moeilijk om er mee op te hou-
den. De variatie aan puzzels 
vind ik geweldig en fijn dat er 
nu meer puzzels in staan.
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Mevrouw Teuling 
uit Dussen
Wat leuk om te horen dat ik een 
prijsje gewonnen heb. Iedere 
keer kijk ik er naar uit als het 
puzzelblad weer komt.

Mevrouw 
Sistermanns 
uit Tilburg
Wat gaaf dat ik wéér mag win-
nen. Kreeg op mijn vakantie de 
mail dat ik gewonnen had. On-
danks het slechte weer werd ik 
helemaal vrolijk door dit be-
richtje. En bij thuiskomst ligt de 
volgende editie enigma op de 
deurmat. Heerlijk!

Mevrouw Smeijers 
uit Lent
Wat leuk om een mail te lezen 
met de mededeling dat ik in de 
prijzen ben gevallen. Elke 
maand kijken we met spanning 
uit of onze naam een keer ge-
noemd gaat worden. En ja wel 
dit keer in de roos. Ik kijk uit 
naar de DVD van Ruud Lubbers. 
Fijn ook om tijdens de vakantie 
te bekijken. Succes met de 
voorbereidingen en afwerkin-
gen van jullie geweldige puzzel-
blad.
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so croh o o p

Ram 21-3 t/m 20-4

U zult deze maand iemand ontmoeten die 

uw toekomst zal beïnvloeden. Hij of zij geeft u goed

advies. Er staat een leuk weekend op de agenda,

maar let wel goed op uw geld: het glipt namelijk heel

snel door de vingers.

Stier 21-4 t/m 21-5

Het is de perfecte tijd om op reis te gaan en even uit

uw vertrouwde omgeving te zijn – al is het maar een

dagje. Problemen op uw werk zitten u dwars, maar

plannen voor de toekomst zijn bemoedigend, dus 

geef niet op.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Een persoonlijk probleem houdt u bezig. 

Een moment van inspiratie echter komt net op het 

juiste moment. Windt u niet al te veel op als plannen

geannuleerd worden. Er komt wel weer een andere

mogelijkheid.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Deze maand moet u vooral op uw omgeving 

vertrouwen. Een partner heeft alles geregeld en uw 

vrienden helpen u met het oplossen van een 

dilemma. Houdt u er wel rekening mee dat u 

hierdoor weinig ruimte heeft om zelf nog wijzigingen 

door te voeren.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Praktische zaken nemen te veel tijd in beslag en een

ambtenaar werkt u op de zenuwen. Een plan zorgt

ervoor dat uw zelfvertrouwen en status een opkikker

krijgen. Zorg er wel voor dat u even geen nieuwe

financiële verplichtingen aangaat.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Neem een dag de tijd om echt even helemaal niets

te doen en bij te tanken. Het zal u voldoende energie

geven om uw verantwoordelijkheden te dragen.

Onthoud hierbij dat ontwijkend gedrag de dingen

alleen maar moeilijker maakt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

U heeft de laatste tijd het gevoel met uw rug tegen

de muur te staan. U moet de komende tijd uw

huishoudboekje en administratie eens goed herzien.

Wees niet te trots om iemand die meer verstand van

zaken heeft om hulp te vragen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Een baas of collega gaat te ver en ook een vriend-

schap loopt even niet lekker. Uw pogingen om het 

op te lossen worden uiteindelijk beloond, dus blijf uw 

best hiervoor doen. U zult profiteren van wat goede 

quality time thuis.  

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Zo lang als u kunt omgaan met kleine vertragingen

en problemen, kunt u ook uitkijken naar een paar

productieve dagen. Grote plannen gaan goed van 

start en u heeft vertrouwen in een goede afloop, 

zolang een familielid geen oude koeien uit de sloot 

haalt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

U kunt uw gevoelens niet verbergen voor een

bijzonder iemand, maar schrik hem of haar niet af

door te intens of dramatisch te zijn. Neem geen

financiële risico’s deze maand; u kunt zich geen

fouten veroorloven. 

Waterman 21-1 t/m 18-2

Een familiebijeenkomst doet uw humeur goed en

uw praktische kennis komt u goed van pas. Een vaag

advies en een ruzie thuis zorgen voor problemen.

Het is dan ook verstandig om goed advies niet te

negeren. 

Vissen 19-2 t/m 20-3

Een bericht zal misleidend zijn, maar het eerste

zeggen wat er in u opkomt, is vragen om problemen.

Een vriend of collega zal aan u trekken deze maand

en u daarbij mateloos irriteren. Een vriend of 

vriendin heeft uw aandacht nodig. Zorg dat u daar 

tijd voor vrij maakt.

Zwemmen en Zo  |  Europalaan 26  |  2408 BG  Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172-477 802  |  E-mail info@zwemmenenzo.nl  |  Webshop www.zwemmenenzo.nl

Openingstijden winkel dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Speciaal voor de lezers van 
Editie Enigma een spetterende 

korting van E 7,50

Maak een keuze in onze 

webshop.

Volg de afrekenprocedure.

Vul bij kortingscode

ENIGMA in.

Rond de betalings-

procedure af.

Uiteraard kunt u ook langskomen 
in onze winkel.

HOE HET WERKT
1

2

3

4
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p u z z e l s e id 7t i e
so slpo i n g e n

Puzzel 1 (P. 9)
Paspuzzel
oplossing: smaak

Puzzel 2 (P. 10)
Kruiswoordpuzzel
oplossing: koekjes

Puzzel 3 (P. 11)
Killersudoku
oplossing: 9 -6 -4

Puzzel 4 (P. 13)
Zweedse puzzel
oplossing: rollen

Puzzel 5 (P. 15)
Kruiswoordpuzzel
oplossing: diner

Puzzel 6 (P. 17)
Sudoku-mix
oplossing: 5 -6 -2

Puzzel 7 (P. 23)
Meerkeuzepas puzzel
oplossing: pop

Puzzel 8 (P. 25)
Kruiswoordfilippine
oplossing: honger maakt rauwe 
bonen zoet

Puzzel 9 (P. 27)
Doolhof woordzoeker
oplossing: luxe

Puzzel 10 (P. 28)
Dartpuzzel
oplossing: ochtend

Puzzel 11 (P. 29)
Woordzoeker
oplossing: sjouwen

Puzzel 12 (P. 31)
Kruiswoordpuzzel plus
oplossing: temperatuur

Puzzel 13 (P. 32)
Magische puzzel
oplossing: handig

Puzzel 14 (P. 33)
Kruiswoord
oplossing: buiten

Puzzel 15 (P. 34)
Doorloper
oplossing: kleur

Puzzel 16 (P. 35)
Toevoeganagram
oplossing: spanning

Puzzel 17 (P. 37)
Logisch denken
oplossing: 45

Puzzel 18 (P. 38)
ZigZagpuzzel
oplossing: volume

Puzzel 19 (P. 39)
2 x sudoku
oplossing: 7 -7 -9 -3 -4 -5

Puzzel 20 (P. 41)
Kinderpuzzel
oplossing: kwetteren

Puzzel 21 (P. 43)
Kinderpuzzel
oplossing:508 947

Puzzel 22 (P. 49)
Zweedse puzzel
oplossing: zuur

Puzzel 23 (P. 51)
Margriet
oplossing: universiteit

Puzzel 24 (P. 52)
Zandloper
oplossing: amber

Puzzel 25 (P. 53)
Zweedse puzzel
oplossing: thee

Puzzel 26 (P. 55)
Cijferkruiswoordpuzzel
oplossing: tent

Puzzel 27 (P. 57)
Kruiswoord
oplossing: genieten

Puzzel 28 (P. 59)
Cryptogram
oplossing: kruidig

Puzzel 29 (P. 60)
Kruiswoordslang
oplossing: brood

Puzzel 30 (P. 61)
Mixpuzzel
oplossing: groente

Puzzel 31 (P. 64)
Rondo 
oplossing: wortel

Puzzel 32 (P. 65)
Kruiswoordpuzzel
oplossing: vakantie

Puzzel 33 (P. 67)
Sudokublok 
oplossing: 2 -1 -7

Puzzel 34 (P. 69)
Woordzoeker
oplossing: tomaat

Puzzel 35 (P. 71)
Kruiswoordpuzzel
oplossing: druif

Puzzel 36 (P. 73)
Blokpaspuzzel
oplossing: fijn

o nso slp i n g e n

 Puzzel Prijs T.w.v.  Oplossing

1 - Jaarprijs 1: Meubel cheque  twv € 6.000  --------------------------------------------------------------------------------------

2 - Binnen-buitenlamp  twv € 90   --------------------------------------------------------------------------------------

3 - Waterkoker  twv € 55   --------------------------------------------------------------------------------------

4 - Boek Judaskus  twv € 15   --------------------------------------------------------------------------------------

5 - 2 kaarten Corso Zundert  twv € 20   --------------------------------------------------------------------------------------

6 - Hotel Guldenberg  twv € 202  --------------------------------------------------------------------------------------

7 - 2 kaarten voor Aviodrome t wv € 35   --------------------------------------------------------------------------------------

8 - The Secret Life of Pets 2 kaarten en art.  twv € 50   --------------------------------------------------------------------------------------

9 - 3 Koekenpannen  twv € 80   --------------------------------------------------------------------------------------

10 - Aurora vulpen  twv € 180  --------------------------------------------------------------------------------------

11 - Wokpan  twv € 60   --------------------------------------------------------------------------------------

12 - Jaarprijs 2:  Reis naar Reykjavik  twv € 5.750  --------------------------------------------------------------------------------------

13 - Zilveren lijstje  twv € 40   --------------------------------------------------------------------------------------

14 - Tandenpoetswekkertje  twv € 40   --------------------------------------------------------------------------------------

15 - Breil Tribe dameshorloge  twv € 165  --------------------------------------------------------------------------------------

De oplossingen  
moeten uiterlijk  

7 augustus 
bij ons binnen  

zijn

Hoe werkt het?
Op deze bon kunt u de oplossingen van de puzzels invullen. 

Iedere abonnee mag slechts één keer per editie de antwoorden 

insturen. Het is niet noodzakelijk om alle antwoorden in te vullen 

alvorens u de oplossingen doorstuurt.

Insturen via de website
Ga naar www.editieenigma.nl en klik op ‘mijn editie enigma’. 

Log in met uw postcode en wachtwoord en noteer uw oplossingen.

Insturen via de post
U mag de bon ook –in een voldoende gefrankeerde envelop- naar ons opsturen. 

Ons adres: editie enigma – postbus 377, 5500 AJ Veldhoven, Nederland. Vergeet u in dat geval niet om op 

de volgende pagina, onderaan de antwoordbon uw eigen gegevens in te vullen?
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Kijk voor de uitgewerkte oplossingen op onze website www.editieenigma.nl Ga naar de achterzijde voor de overige puzzels.
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o nso slp i n g e n

Naam  

Klantnummer

Straat  Huisnr

Woonplaats

Uw gegevens
Als u de antwoordbon naar ons wilt opsturen, vult u dan hier uw eigen gegevens in?

16 - Wijpakket Casa safra  twv € 54   --------------------------------------------------------------------------------------

17 - Koffer en tas  twv € 90   --------------------------------------------------------------------------------------

18 - Sleutelkastje  twv € 20   --------------------------------------------------------------------------------------

19 - Dunlop Sporttas   twv € 18    ------------------------------------------------------------------------------------- 

 20 – Pluche safaridier  twv € 19   --------------------------------------------------------------------------------------

21 – DVD Thunderbirds  twv € 20   --------------------------------------------------------------------------------------

22 - Grill BBQ  twv € 70   --------------------------------------------------------------------------------------

23 - Park Molenheide cheque en spellendoos  twv € 129  --------------------------------------------------------------------------------------

24 - Manicureset  twv € 20   --------------------------------------------------------------------------------------

25 - Steakmessen set 4 stuks  twv € 50   --------------------------------------------------------------------------------------

26 - DVD/Blu-ray Anomalisa  twv € 18   --------------------------------------------------------------------------------------

27 – Jaarprijs 4: Elektrische fietsen  twv € 5.000  --------------------------------------------------------------------------------------

28 - Braadpan  twv € 110  --------------------------------------------------------------------------------------

29 - Roestvrijstalen serveerset (2,4 liter)   twv € 29   --------------------------------------------------------------------------------------

30 - 3D cartoon tas  twv € 90   --------------------------------------------------------------------------------------

31 - Manicure- pedicureset  twv € 19   --------------------------------------------------------------------------------------

32 - Stalen schaal/blad  twv € 60   --------------------------------------------------------------------------------------

33 – DVD Aquarius  twv € 20   --------------------------------------------------------------------------------------

34 - Minipannetjes  twv € 70   --------------------------------------------------------------------------------------

35 - Dessert schaaltjes 6 st  twv € 89   --------------------------------------------------------------------------------------

36 - Jaarprijs 3: wintersportvakantie Erciyes   twv € 3.500  --------------------------------------------------------------------------------------

Wordt uw vriend(in) deze zomer via u abonnee?
•  dan krijgt uw vriend(in) 44% korting op het abonnement
•  dan krijgt u 25 euro aanmeldbonus

Bent u een puzzelliefhebber en kunt u niet wachten om uw 
vriend(in), vader, moeder, dochter, zoon, broer, zus, buurman 
of buurvrouw ook aan te melden?
Vul dan onderstaande bon in en pak het voordeel! De nieuwe 
abonnee krijgt maar liefst 44% korting. En omdat deze via u 
abonnee wordt, bedanken we u met een aanmeldbonus van 
25 euro. U mag zoveel vrienden aanmelden als u wilt.

De bestaande abonnee ontvangt de bonus, zodra de nieuwe abonnee 
het abonnementsgeld heeft betaald.

zomer 
vrienden 

actie!
Ontvang 44% korting en een 
aanmeldbonus van Є 25,-

Stuur deze bon in een gesloten en gefrankeerde envelop naar: editie enigma, Postbus 377,  
5500 AJ Veldhoven, Nederland. Of scan hem in en mail hem naar: klantenservice@editieenigma.nl

Ja, ik profiteer van deze actie en neem / geef een jaarabonnement op editie enigma. De nieuwe abonnee ontvangt  
44% korting en betaalt voor het 1e jaar dus maar € 5,25 per editie (13 edities voor € 70,20). De bestaande abonnee 
 ontvangt per nieuwe abonnee een aanmeldbonus van 25 euro. 

Gegevens nieuwe abonnee:

Naam  m/v

Straat  Huisnr

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

E-mail

Gegevens bestaande abonnee:

Naam  m/v

Postcode  Huisnr

Telefoon

Klantnummer

Degene die betaalt is:
O  De nieuwe abonnee

O  De bestaande abonnee (ik doe het abonnement cadeau)

Editie enigma 9 verschijnt 12 augustus

em lna d o n

Betaalwijze (in te vullen door degene die betaalt): 

O  Ik machtig Calatus B.V. om het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven.

O  Ik wil geen automatische incasso. Ik betaal € 2,50 extra voor de kosten van de factuur.

Datum Handtekening

c t i e
ne dir e n



Levensgenieters opgelet!
Nooz, alleen voor pure genieters! Niet zomaar een wellness 
concept, maar een exclusief relaxconcept in het groen waar 
je 100% aandacht kunt besteden aan partner, familie of 
vrienden. Bijzonder, uniek en origineel. Zo speciaal dat Nooz 
al verschillende prijzen gewonnen heeft, van ‘beste sauna’ tot 
‘meest innovatief concept’ en ‘Luxury Wellness Retreat of the 
Year’. 

Verwen al je zintuigen!
Een (duo) massage, WaterOasis, MysticWater... de wellness 
ervaringen van Nooz zijn zinnenprikkelend, om te voelen, 
te horen, te ruiken, te proeven en te zien. 

Midden in de natuur geniet je hier met elkaar, zonder vreemden, 
van een niet te evenaren privé wellness. Warmte, water en natuur 
spelen de hoofdrol, samen met jou en jouw gezelschap. De 
behandelingen en je wellness ervaring worden helemaal op jou 
afgestemd. Dat geldt ook voor de opties om privé te dineren en 
bijzonder te overnachten. Het enige dat jij hier doet is genieten, 
zonder tijd, zonder haast, zonder prikkels.

Nachtegalendreef 40  
2280 GROBBENDONK  
BELGIUM  
Tel. +32-14-50.20.53  
www.nooz.be

PRIVé NOOZEN: 
aLLEEN VOOR jOU EN jOUW GEZELscHaP

Winnaar HOREca aWaRD “innovatie”. 

Winnaar “beste sauna”.
 

Winnaar Unizo 
“creativiteitsambassadeur in de 

categorie Vrije Tijd”.
 

Winnaar prestigieuze ENTERPRIZE award 
“meest innovatief concept”.

Exclusieve lezerskorting voor puzzelaars van editie 
enigma: 50,- euro korting bij een verwenpakket van 
minimaal 2 personen.

•	 De korting wordt verzilverd door bij het boeken aan te geven dat u gebruik  
wilt maken van de ‘editie-enigma-lezerskorting’. 

•	 Deze korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen
•	 De korting is geldig op boekingen tot 3 maanden na verschijnen van  

deze editie enigma
•	 Op zaterdag enkel geldig in combinatie met een bijzondere overnachting

Exclusief 
aanbod:

50,- euro lezerskorting

OPGELET: 

enkel voor 

genieters




