PUZZEL & WIN

0909-202 70 37

EEN KONINKLIJK
DEKBEDOVERTREK

t.w.v. € 159,95

10x
kans

Speciaal voor Koningsdag mag Libelle 10 prachtige
dekbedovertrekken van Essenza weggeven.
Onder model Máxima of Alexia slaapt u als een prinses.

Droom lekker weg onder het klassieke witte
Máxima-dekbedovertrek (t.w.v. € 159,95) met
prachtig ingeweven bloemenmotiefje. Of
slaap als een echte prinses onder het stralend
witte Alexia-dekbedovertrek (t.w.v. € 139,95)
met schattige geborduurde bloemetjes en
romantische kanten randjes. De winnaars
krijgen één van deze sets in maat lits-jumeaux
(240x200/220 cm).
• April
• Blauw bloed
• Blij
• Bloemen
• Dansen
• De vlag uitsteken
• Een feestje bouwen
• Enthousiast
• Feestkleren
• Hamburgers
• IJsje
• Kroon
• Leuk
• Lintjesregen
• Oranje

• Oranjekoorts
• Overal wat te doen
• Partytent
• Politie
• Prins
• Royalist
• Spelletjes
• Straatfeest
• Topdrukte
• Verjaardag
• Vlag
• Vlaggenstok
• Voorbereiding
• Vrij
• Zelfgemaakt

De overgebleven letters vormen
een wetenswaardigheid.

De oplossing van de puzzel in Libelle 12 was: N A A S T E N L I E F D E
De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.

Meedoen? Los de puzzel op en bel uw oplossing direct door op 0909-

deelname vanuit het buitenland niet mogelijk. Meer informatie over de

202 70 37 (€ 0,80/min). Toets eerst uw telefoonnummer in en spreek daarna de

spelvoorwaarden staat op klantenservice.sanoma.nl.

oplossing van puzzel nr. 18 in, of stuur de oplossing op een kaart naar Libelle Prijspuzzel nr. 18, Postbus 96, 6800 AB Arnhem. Meedoen kan t/m donderdag 18 mei.

Als u meedoet, steunt u Natuurmonumenten

De winnaars ontvangen binnen drie weken na afloop van de actie schriftelijk

De meeropbrengsten boven de toegestane communicatiekosten van

bericht. Prijzen worden verzonden via de post of koerier, wij zullen nooit bellen

maximaal € 0,45 per gesprek komen ten goede aan Natuurmonumenten,

om een afspraak te maken om de prijs persoonlijk langs te brengen. Helaas is

zodat we allemaal kunnen blijven genieten van de unieke Nederlandse natuur.

Kijk voor de complete oplossing van de puzzel van deze week over zes weken op libelle.nl/puzzeloplossingen
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PRODUCTIE: CAROLINE ALDERDEN. REALISATIE: RVG MEDIA & IMPACT. PRIJZEN: ESSENZA

essenzahome.nl

