
66 video-controlesysteem bij voetbal 

67 onder meer 68 niet (Rus.) 70 grond 

bij boerderij 71 nimmer 73 dandy 

76 sportevenement (afk.) 77 bijwoord 

79 stap 81 discussie 83 walvisaas 

85 Van … Brabantse schilder 86 per- 

soonlijk voornaamwoord 87 docent 

89 zintuiglijk bewustzijn 90 ‘tante’ 

92 plaats in Brabant 94 operagebouw 

96 welig groeiend 97 kledingmaat 

98 nu 100 kloosterling 101 vogel 

103 voortdurend 104 sieraad 

105 heffing over grond in erfpacht 

106 boomloze strook 108 gevaarte 

111 kettingsieraadje 116 scouting-

leidster 118 kleinood 120 feeks 

122 muziekinstrument 124 gebied 

126 Europese hoofdstad 128 apart 

130 balletkleding 131 Japanse vecht- 

 sport 133 aanwijzend voornaam-

woord 135 arbeidstijdverkorting (afk.) 

137 sneer 138 rivier (Sp.) 140 vervoers- 

Verticaal
1 Brabantse landgoedboerderij 

2 dicht bij elkaar 3 toegankelijk 

4 haarmiddel 5 maat voor medicijn-

inname 6 erfafscheiding 7 foutmel-

ding (Eng.) 8 magertjes 9 Daniël 

(bijbelboek, afk.) 11 In persoon (afk.) 

12 durf 13 plaats in Brabant 14 munt- 

eenheid 15 Tenerife (afk.) 16 mede 

17 geneesmiddel 18 aantrekkelijk 

19 Brabants landschapsreservaat 

22 scharnier 26 Griekse muze 27 deel 

van een priestergewaad 28 schaak-

stuk 30 expositiegebouwen 33 land- 

verhuizing 34 vis 35 fanaticus (Eng) 

37 Brabants landgoed 40 wandeling 

42 taal 44 heel groot 46 frisdrank 

48 verdelgingsmiddel (afk.) 51 insect 

53 plaats in Gelderland 55 een en 

ander (afk.) 58 Chinese munt 

59 plaats in Brabant 61 mineraalwater 

64 deel van geluidsinstallatie 

Horizontaal
1 plaats in Brabant 10 plaats in 

Brabant 20 Nederlandse schilder 

21 palm 23 Zuid-Amerikaans land 

24 overmatige angst 25 draagriem 

26 Engelse adellijke titel 27 drank 

29 flink 31 door het gisten ontstaan 

vlies 32 telwoord 33 bijgevolg 

34 sanctie 36 duw (volkstaal) 

38 wetenschappelijk onderzoek-

bureau (afk.) 39 mangaan (afk.) 

40 militaire opleiding  (afk.) 41 Itali- 

aanse rivier 43 zangstuk 45 noodsein 

47 autokenteken Turkije 48 taal 

49 veiligheidsinstallatie in een trein 

50 opstelling in een rij 52 kleur 

53 zoogdier 54 schaakstuk 56 ver- 

mindering 57 voorzetsel 58 vet 

60 jongensnaam 62 plaaggeest 

63 Frans voegwoord 65 Vlaams 

kunstenaar 67 levensfilosofie 

69 plaats in Italië 71 edelgas (afk.) 

72 ingebeeld meisje 74 Humberto … 

75 werkkleding 78 vogel 79 nacht- 

hemd 80 voetpunt 82 meubel 

84 Egyptische titel 85 bij elkaar 

horend 86 vreselijk oord 88 Euro- 

peaan 89 grosso modo (afk.) 91 deel 

van een vistuig 93 public relations 

(afk.) 95 boekhoudterm 97 historisch 

beroep 99 tegenover (afk.) 100 ad- 

ministratie (afk.) 102 + 105 Brabantse 

abdij 105 zie 102 107 plaats in 

Brabant 109 Chinees gewicht 

110 mondverfrisser 111 …… Nassau, 

plaats in Brabant 112 schuivende 

ijsheuvel 113 slagader 114 haarkleur 

115 domina (afk.) 117 troefkaart 

118 muziekterm 119 massa 121 bos 

haar 122 met de zijnen (L, afk.) 123 

zijrivier van de Wolga 125 halfaap 

127 joodse sagefiguur 129 voedsel 

131 balpenmerk 132 computergek 

134 cultuurgewas 136 noot 

137 jongen 138 bijbels persoon 

139 vrij van drugs (Eng) 141 hond 

met gecoupeerde staart 143 dubbel- 

kristallijne diamant 144 beeld-

apparaat 145 plaats in Brabant 

146 vertrekpunt voor Brabants 

natuurgebied.

Zo doe je mee
Los het kruiswoordraadsel op en 

breng letters uit de puzzel over naar 

gelijk genummerde vakjes in het 

kleine diagram. Daar ontstaat bij 

juiste oplossing de naam van een 

bijzonder gebouw in Brabant plus 

de plaats waar het te vinden is. 

De naam van het gebouw plus de 

plaats kun je insturen als oplossing 

om mee te dingen naar de prijs. 

Insturen vóór 20 augustus 2019.

Insturen kan op drie manieren

Via site: www.brabeau.nl/puzzel 

Per e-mail: puzzel@brabeau.nl

Per post: Brabeau Puzzel,  

Postbus 132, 5060 AC Oisterwijk

Puzzel mee & maak kans op een verwen-arrangement voor 2 personen

BrabeauPrijspuzzel

de prijs
Luxe arrangement voor 
twee personen t.w.v. € 270
l  2 overnachtingen voor 2 personen in B&B 

Merelhof in Oosterhout.
l  Gastenverblijf van 34 m² met privé toegang  

en eigen terras.
l  Uitgebreid ontbijt voor 2 personen.
l  TV en gratis Wifi.
l  Parkeerplek met gratis oplaadfunctie  

voor auto’s en fietsen.

Gastenverblijf Merelhof
Merelhof ligt op een toplocatie grenzend aan het 

park en hertenkamp in hartje centrum van Oos-

terhout. Als je het gastenverblijf binnenstapt, er-

vaar je de knusse en aangename sfeer gecombi-

neerd met comfort  en stijl. Je loopt zo door de 

openslaande tuindeuren het terras op en kunt 

een duik nemen in het zwembad. De persoonlij-

ke aandacht en oog voor detail maken deze plek 

extra bijzonder. Een paradijsje voor levensgenie-

ters die van luxe, comfort, cultuur, lekker eten, 

fietsen en wandelen houden. Oosterhout en om-

geving biedt tientallen kilometers wandel- en 

fietsplezier langs historische hoogtepunten, ab-

dijen, en bossen. Met leuke restaurants in de 

buurt, drie mooie golfparken en de gezellige 

stad Breda op fietsafstand  vind je er alles voor 

een heerlijk verblijf. 

Adres: Bed&Breakfast Merelhof 

Ridderstraat 33, 4902 AA Oosterhout, 

www.bedandbreakfastmerelhof.nl
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Brabant kent veel mooie 
plekken om te ontdekken. 

De naam van een bijzonder 
gebouw plus de plaats waar 

het te vinden is, vind je al 
puzzelend als oplossing. 
Gevonden? Stuur in en 

maak kans op een verblijf 
met twee overnachtingen 

voor 2 personen t.w.v. € 270 
in de luxe Bed& Breakfast 

Merelhof in Oosterhout. 

bedrijf (afk.) 142 seleen (afk.) 143 

voorzetsel 144 vicepresident (afk.) 

Puzzel 
& win

Luxe arrangement in B&B Merelhof Oosterhout t.w.v. € 270

Gastvrouw Maartje Heikamp.
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