
Puzzel- én Kleurwedstrijd*
 Doe mee en win

1e prijs 2e prijs 3e prijs 

+ € 40,- + € 20,- + € 10,-

Voor iedereen die tekening en puzzel bij Bruna in Weert inlevert:

Tegoedbon**
 
  € 2,50  geldig van 20-11-21 t/m 10-1-22
Markt 11-13
Weert   bij een besteding van min. € 15,-

Spelregels
1  iedereen mag meedoen
2  vul beide puzzels (op de achterkant) in, en vergeet ook de oplossing niet
3 kleur je eigen versie van het verhaal over de Rogstekers van Weert
4 vul je naam en contactadres in
5 lever de tekening en puzzel uiterlijk 10 januari 2022 in bij Bruna in Weert, 
 of bij dezelfde onderwijzer (m/v) op school van wie je de tekening gekregen hebt

jouw naam (+ leeftijd) :  __________________________  (… jaar) 

mailadres contactpersoon (18+)*** :   __________________________________

heb je vragen, mail: info@steekspel.eu
deze actie is een initiatief van www.steekspel.eu

*  (on)gekleurde tekeningen blijven eigendom van SteekSpel 
**  de korting ontvang je alleen bij volledige deelname (d.w.z. bij een volledig ingevulde puzzel, 

oplossing, tekening, naam en mailadres contactpersoon (18+)
***  met deze contactpersoon wordt gecorrespondeerd
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Horizontaal
 6. motregenen
 8. eekhoorntje
 9. zwezerik
 10. jeuken
 12. lemen knikkers
 13. balkenbrij
 14. ophemelen
 17. zeuren
 19. nectarine
 21. barst
 22. rijgen
 23. zaniken
 24. douanebeambte
 25. libel
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Verticaal
 1. woensdags
 2. ineens
 3. vlaairekje
 4. dik vrouwspersoon
 5. schommel
 7. klappertje (in pistool)
 11. mier
 12. onderhemdje
 15. knutselen
 16. vogelverschrikker
 17. meikever
 18. vee vastbinden
 20. mouwloze borstrok

wwwwww..SteekSpelSteekSpel..eueuDieëze kruuswoeërdpuzzel en de woeërdzeûker hebbe met deindânger te make
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Oplossing:

 a b c d e f g h i j k l

zwokke

aertegrawwel
aomzeiksel

bestuûte

börsj

dabbe

fiespernulle

hörtje

kammezuuëlke

kemíes
kerboêt

koêlekloeët

liefke

mechochel

naaswatere*

neetsele

obbeins

permejoeël

pertungske*

poppeschruur*

schiêtschoeëtele*

sepietjes
sgoonzes

sprittelekânt*

tujjere

vieëme

vloeëjebòk*
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* Dieës wuuërt kujje waal zeûke, 
mer vînge dooje ze neet


