
meer puzzels vind je op www.bijzonderediensten.mozello.nl 

Woordzoeker 2002 
 

2002 : Het jaar van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. 
Hieronder een korte samenvatting van de dag, gevolgd door een woordzoeker. 

En voor wie nog meer herinneringen op wil halen aan deze dag is er de link naar een ruime 
samenvatting van de uitzending, zoals die op die dag door de NOS werd verzorgd 

 

www.npostart.nl/het-huwelijk-de-terugblik/28-04-2020/POW_04676422 
 

Huwelijksdag 
Op zaterdag 2 februari 2002 traden Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en  

Hare Majesteit Koningin Máxima te Amsterdam in het huwelijk. 
 

Burgerlijk huwelijk 
Het burgerlijk huwelijk werd op zaterdag 2 februari 2002 in de Beurs van Berlage voltrokken  
door de burgemeester van Amsterdam, mr. M.J. Cohen. De plechtigheid, werd behalve door 

familie, vrienden en gasten van het bruidspaar ook bijgewoond door autoriteiten  
en ongeveer 600 genodigden uit alle delen van het Koninkrijk. 

 

Kerkelijke inzegening 
Op zaterdag 2 februari 2002, om 11.30 uur, vond de kerkelijke inzegening van het huwelijk plaats 
in de Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam. De dienst werd geleid door ds. C.A. ter Linden, 
en pater R. Braun. De kerkelijke inzegening werd naast familie en vrienden van het bruidspaar 

bijgewoond door Koninklijke genodigden en autoriteiten uit binnen- en buitenland. De dienst werd 
gehouden onder kerkelijke verantwoordelijkheid van de Wijkgemeente Oostelijke Binnenstad  

van de Hervormde Gemeente Amsterdam. Muzikale medewerking werd verleend door  
onder meer Bernard Winsemius, organist, Miranda van Kralingen, sopraan en Het Nederlands 

Kamerkoor samen met het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard. 
 

Rijtoer 
Na de kerkelijke inzegening maakte het paar vanaf de Nieuwe Kerk een rijtoer  

met de Gouden Koets, via Nieuwezijds Voorburgwal, Spui, Singel, Muntplein en Rokin  
naar het Koninklijk Paleis Amsterdam, op de Dam. Na afloop van de rijtoer, om 13.30 uur, 

verscheen het bruidspaar op het balkon van het Koninklijk Paleis. 
 

Trouwjurk 
De trouwjurk was gemaakt van ivoorkleurige mikadozijde met lange mouwen en een bénitier 

hals. De jurk was nauw aansluitend met vanaf de taille een licht uitlopende rok en een vijf meter 
lange sleep. Weerszijden van de jurk waren ingezet met geborduurde kant. De lange sluier  

van zijden tule met stippeltjes is met de hand versierd met motieven van bloemen en ranken  
van kant. De trouwjurk werd ontworpen en vervaardigd door Valentino Couture te Rome. 

 

Uniform Prins 
De Prins droeg het Groot Tenue van de Koninklijke Marine in de rang van Kapitein ter Zee. 

 

Bruidsboeket 
Een langwerpig boeket van witte rozen, gardeniabloemen, lelietjes van dalen en  

twee soorten groen. Het boeket werd gemaakt door Jane Nienhuys en  
Elisabeth Thierry de Bye-Dolleman, bloemisten van Paleis Soestdijk. 

 

Verlovingsring 
De verlovingsring was een platina ring, bezet met een ovaal geslepen oranje diamant,  

aan weerszijden bezet met emerald geslepen diamanten, ingesloten tussen twee banden  
die zijn bezet met briljant geslepen diamanten. 

 

Trouwringen 
De trouwringen van het bruidspaar zijn handgemaakt van platina, 2,5 millimeter breed en halfrond. 

De trouwringen zijn na de inzegening aangeboden door Juan Zorreguieta, broer van Máxima. 
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Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden door in de woordzoeker. 
Ze staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 

 

De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing. 
Succes. 

 

 

 

O P L O S S I N G : 

_  _     _  _     _  _  _  _     _  _  _     _  _  _ 

_     _  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _      

_  _  .  _     _  _  _  _  _  _ 


