k r u i s wo o r d r a a d s e l
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30 jonge kip
32 dauw

1 wagen waar eten in bereid
wordt

35 zich vrijwillig verplaatsen
naar ergens anders

2 iemand ervaren in het
bereiden van spijzen

37 besloten gezelschap

3 periode van twaalf maanden
4 dof

38 deel van een
schildersuitrusting

60

HORIZONTAAL
1 bloedverwanten
3 je geboortedag
herdenkend
5 bewaren
8 aroma
9 alcoholische mengdrank

5 wintersportreis

40 samengebonden aantal
bedrukte bladen

6 groentetuin

42 jong weidedier

7 laatste weken voor Pasen
12 trekvogel / aankondiger va
het voorjaar

44 restyling van je kapsel in
15 minuten bij je KREATOS
kapper

11 frisse, intense kleuren die
je KREATOS kapper gebruikt
om je haar te laten glanzen
zonder het te beschadigen

14 land in Europa

45 ontbijt en lunch tegelijk

13 opa en oma

16 broedplaats voor vogels

48 limieten

15 verkleedfeest

20 kapselsoort

49 uiting dat men plezier
heeft

17 jeugdpuistjes

22 hier kan je uitvergrote
tekeningen van Bernard van
Orley bekijken

50 reukwater

23 trouwfeest

52 onderdeel van een groter
geheel

27 attractiepark

57 kledingstuk voor je voet

28 kleine reistas

58 deel van een boom

10 muzieknoot

18 tang waarmee je je haar
kunt ontkrullen

ANTWOORD:

21 geluid zangvogel

43 brengt paaseieren op
Pasen

22 NAVO-lidstaat

46 ontspruiten

24 muzieknoot

47 na de winter is ons haar
vaak …

19 bedrag aan geld

25 make-up om de randen
van de ogen te accentueren
26 wat lang blijft bestaan
29 voorjaarstijd
31 grondige reiniging aan het
einde van de winterperiode
33 lijstje met dingen die je in
je leven gedaan wilt hebben
34 naam van het nieuwe
magazine van KREATOS
36 grill in de openlucht
39 bloem die in het voorjaar
bloeit
41 gevleugeld insect

51 in de openlucht
53 plaats waar stromend
water van een hoogte valt
54 watervogel
55 openluchtmaaltijd
56 KREATOS heeft
opleidingsstudio’s in
Antwerpen, Gent en …
59 identiteitscrisis in de
periode rond het vijftigste
levensjaar
60 woord gebruikt ter
aanduiding van persoon of
zaak

