Januari, 2021

DE LANCET KRUISWOORDPUZZEL
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Verticaal
1 Aan Nederland grenzend Duits bundesland [11]
2 ... kleine kleutertjes [4]
3 Naam van de straat waar coronateststraat in Delft is gelegen [14]
4 Duitse Formule 1 racer voor Ferrari,
vanaf 2021 overgestapt naar Aston
Martin [6]
5 Delftse minister [6]
6 Woord van het jaar 2020 [26]
7 Kerk waar eerstejaars worden
geïnaugureerd [17]
9 Restaurant in Delft-Zuid [11]
12 Hier ligt Walibi [13]
13 Brug die lang het alternatief vormde voor de Sint Sebastiaansbrug [7]
14 populaire streamingdienst [9]
19 Delftse schilder [7]
21 Broodjeszaak [7]
23 Heerliedepeerlie [3]
26 Een huishouden van ... [8]
27 Appie [5]
28 Bierglas, ook wel Amsterdammertje
of Rotterdamertje genoemd [6]
29 Kruikenstad [7]
32 Franse impressionistische kunstschilder [5]
35 De andere toko in delft [5]
36 Delftse cultuurvereniging [6]
39 popband uit de jaren ‘70 [10]

41 Techgigant uit silicon valley [6]
42 Nederlandse provinciehoofdstad [7]
43 Straat tussen Lange Geer en Achterom [10]
45 Frans skigebied [7]
46 Na Mount Everest de hoogste [2]
Horizontaal
8 Café op de Beestenmarkt [9]
10 Schuinstaand houten of ijzeren
voederrek, tevens restaurant [4]
11 100km over water [9]
15 Koreaans techbedrijf [2]
16 De 24e van de maand [5]
17 Surinaamse snack [4]
18 Kunstenaarsgroep uit Kopenhagen,
Brussel en Amsterdam (1948-1951) [5]
20 Verzameling van dorpen ten zuidwesten van Delft [8] 22 Laatste dag
van tentamenweek [10]
24 Oud tokkelinstrument [4]
25 paus tot 2013 [10]
30 Bijnaam voor de scheefste kerk
van Delft [7]
31 Locatie lancetreis 2020 [8]
33 2021 is het Chinese jaar van de
... [2]
34 Jaar van 2009 [5]
37 Het aantal wenkbrauwen van Bert
en Ernie samen [3]
38 Paard van Sinterklaas [7]

40 Virgilius van ... [8]
44 Donderdag en zaterdag in Delft [5]
47 Eerste hollandse stad met stadsrechten [9]
48 Ander woord voor schoonmaken
[6]
49 Rotterdamse voetbalclub [6]
50 Turkse pizza [2]

Januari 2021, het is BIJNA TU vakantie! Ben je het studeren even zat? Of
maak je deze periode helemaal geen
tentamens en verveel je je suf? Bied
jezelf afleiding en spelstof met deze
kruiswoordpuzzel XXL. Nog een paar
regels:
•
•
•

Speciale tekens (zoals ¨, ^) hoef
je niet mee te spellen
Spaties worden weggelaten, dus
lange jan=langejan
Uit alle letters in de rode vakjes
vallen de twee woorden te maken
in de vakjes onder de puzzel.

Stuur de oplossing naar
vdglancet@gmail.com. Onder iedereen
die het goede antwoord vóór 7 februari
stuurt verloten we een mooie prijs!

