
Crypto 2873    Henk Jongebloed Horizontaal
6.   Hier moet je overheen om 
  in een bordeel te komen!? (14)
9.   Gestrikte ideeën (8)
10.  Zij maakte zich nogal   
  overvloedig dik om haar (6)
11.   Zie de tuinier eens alles   
  verdoezelen! (15)
12.  Ruzie met vuurwapens   
  vanwege een insect (9)
15.   Uit hout gesneden vogeltje (4)
17.   Tweemaal zes bevalt werkelijk  
  heel goed (8)
18.   Op dezelfde manier maar niet  
  zo lang (6)
19.  Onder andere wulps stelletje  
  acrobaten (11)
21.   Zo werk ik een schuld weg (4)
22.  Hoort iets van een gewricht  
  en trekt een ontevreden  
  gezicht (8)
23.  Deuren kunnen het doen! (6)

VErtiCaal
1.   Het congres begon met een 
  wc-bril (15)
2.   Vliegt daar iets of lijkt het 
  maar zo? (6)
3.   Werf gereedschap waar men  
  aanstoot aan neemt (10)

4.   Heus wel ervaren! (7)
5.   Friese wateren (6)
7.   Gevuld met een stukje vlees 
  van je geliefde? (14)
8.   Teveel licht doet de leerling  
  ineenkrimpen (14)
13.  Omplaggen en de grond in  
  stampen, dat kunnen ze! (8)
14.  Geeft stukjes touw aan het  
  einde van de match (8)
16.   Reclame maken voor stukken  
  fruit (8)
20. Men maakt ’m voor wat drank  
  zo wakker (4)

oplossing Cryptogram 2872
Horizontaal: 6 midden-standers, 
9 stro-pers, 10 de-klei; deklei, 
11 rol-doorbrekend, 13 ander-
maal, 15 aval (lava), 16 Mini-
casco, 17 kruk, 19 bruintje 
(paardje), 21 boer-ka, 22 a-na-nas 
(=nasa), 23 vermogen.
Verticaal: 1 amsterdammertje, 
2 weder-op-richting, 3 Is-is, 
4 in-gezet, 5 beelden-verering, 
7 doorladen, 8 spin-del, 12 raad-
sleden, 14 loop-baan, 18 klasse!, 
20 item (als voren).
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Sterke tekst

Graag neem ik De Groene Amsterdammer:
o 10 weken op proef voor € 20,- (geen boek) 
o een halfjaarabonnement € 77,25 *
o een jaarabonnement  € 146,75 *
 (* boek cadeau naar keuze)
o webabonnement voor een kwartaal € 25,70  
 (geen boek)
o webabonnement voor een half jaar € 51,50 *
o webabonnement voor een jaar € 99,80 *
 (* boek cadeau naar keuze)

Ik machtig De Groene Amsterdammer het abonnementsgeld automatisch 
van mijn rekening af te schrijven 

Naam  

Adres  Handtekening

Postcode          Woonplaats

Telefoon Bank-/gironummer:

Ik kies als welkomstgeschenk:
Orhan Pamuk  Istanbul 
(alleen bij een jaarabonnement)
Hoorspel:  Sprong in het heelal 
(alleen bij een jaarabonnement) 
Tom Holland  Rubicon
Don DeLillo  De namen
J. Bernlef  De onzichtbare jongen
Truman Capote  Een zomer lang
Kees van Kooten  Plezierbrevier 
Philip Roth  Alleman

o
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o
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o
o

Stuur de bon in een open envelop (zonder 
postzegel) naar: De Groene Amsterdammer, 
Antwoordnummer 26, 1000 PA Amsterdam. 
Of bel: 020 5245555
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