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Pak een mok met warme chocomelk, print de OvN 
kerstquiz uit en ga aan de slag! 

Wil je uitbuiken na het kerstdiner en wat tijd voor jezelf 
hebben? De Overheid van Nu kerstquiz biedt uitkomst! Test 
hoe goed jij het afgelopen jaar Overheid van Nu hebt ge-
lezen en maak kans op een mooie, geestprikkelende prijs.
 
Hoe werkt het?
Print de kruiswoordpuzzel uit, pak een pen en beantwoord 
de vragen door per vakje één letter in te vullen. Alle ant-
woorden zijn terug te vinden in dit wintermagazine of op 
de website van Overheid van Nu. Wij nemen het je niet 
kwalijk als je even spiekt hoor.
 
En dan?
Als je alle antwoorden heb ingevuld kan je de letters in het 
vakje met een kleine letter in de hoek in de onderste balk 
invullen, bij de corresponderende letters. Als je dit gedaan 
hebt vormt er een woord. Dit is de uitkomst van de quiz! 
Mail het antwoord naar ibp@minbzk.nl voor 15 januari 
2022. Zo maak je kans op de felbegeerde OvN prijs.

Horizontaal
3 Voorzitter Veiligheidsraad 5 Gemeente jongste burge-
meester 6 Ontwikkelaar Hyperloop 7 Gemeente bezig 
met diversiteit 9 Opleiding ambtenaarschap 10 Maand 
1e talkshow 11 Betekenis V in VUM 15 Thema wintermag-
azine 16 Abonneer je op de 17 Veel voorkomende huidige 
werkvorm 19 Onderwerp 1e podcast 21 1e woord CfPD

Verticaal
1 Gemeente handreiking GHB-problematiek 2 Carsten 
Herstel werkzaam bij 4 Wethouder Tilburg 8 Teisman  
vindt gedeeld ... cruciaal 12 Kleur logo OvN 13 Aantal  
transitiepaden I&W 14 Vaste rubriek ‘Kunst & ...’ 17 Locatie 
Dag van de Stad 18 Zwolse wijk energieproeftuin 20 Kleur 
van stoelen Zomertour

Overheid van nu

Kerstpuzzel


