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2008 JAAROVERZICHT 
 

Een (beknopt) jaaroverzicht van het jaar 2008. 
Wat waren de nieuwsonderwerpen, de sport hoogtepunten en wat waren de  

(voor sommigen) nutteloze weetjes. Je leest het hieronder.  
Daarna volgt de opgave voor de woordzoeker op de volgende pagina. 

 

 

januari 
1 - Malta en Cyprus hebben vanaf nu ook de euro als betaalmiddel. 
26 - De Nederlandse bisschop Wim Eijk wordt officieel als aartsbisschop van Utrecht geïnstalleerd. 
 

februari 
10 - Egypte wint de Afrika Cup ten koste van Kameroen door te winnen met 1-0 in Accra, Ghana. 
15 - De Amerikaanse avonturier Steve Fossett is officieel dood verklaard,  
nadat hij sinds 3 september 2007 vermist was. 
17 - Kosovo roept eenzijdig onafhankelijkheid uit van Servië. 
24 - Fidel Castro wordt, na 49 jaar, opgevolgd door zijn broer Raúl Castro als leider van Cuba. 
 

maart 
23 - 1e Paasdag valt op deze datum en dat is extreem vroeg. (De vroegste datum is 22 maart) 
 

april 
2 - Op een bijeenkomst in Boekarest treden Albanië en Kroatië toe tot de NAVO. 
20 - PSV heeft op de laatste speeldag van de Eredivisie het landskampioenschap  
voor de vierde opeenvolgende keer binnengesleept. 
 

mei 
24 - Rusland wint de finale van het Eurovisiesongfestival 2008. 
 

juni 
7 - 29 - Het EK voetbal vindt plaats in Oostenrijk en Zwitserland. 
9 - De iPhone 3G wordt geïntroduceerd. 
29 - Spanje wint het EK Voetbal door Duitsland met 1-0 te verslaan 
30 - In Duisburg wordt de laatste kolenmijn gesloten. 
 

augustus 
8 - 24 - Olympische Zomerspelen in Peking (China). 
 

september 
1-14 - Orkaan Ike richt veel ravage in het Caribisch Gebied. 
 

oktober 
9 - Jom Kipoer 
11 - De bank Icesave (onderdeel van de IJslandse bank Landsbanki) gaat failliet.  
Ruim 120.000 spaarders kunnen niet meer bij hun spaargeld. 
31 - Op Vliegveld Tempelhof in Berlijn is de laatste vlucht uitgevoerd  
en het vliegveld wordt nu definitief gesloten. 
 

november 
4 - Barack Obama wint in de VS de presidentsverkiezingen. 
14 - Domino Day 2008 gehouden in Leeuwarden.  
Hier wordt een nieuw wereldrecord van 4.345.027 ongevallen stenen gevestigd. 
15 - Landelijke intocht van Sinterklaas in Nederland. Plaats van aankomst is Almere. 
 

december 
28 december 2008 - 2 januari 2009 - Taizé in Brussel. 40.000 jongeren 
van over heel Europa komen samen om hun geloof te betuigen. 
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In het 2008 jaaroverzicht staan 54 vetgedrukte/onderstreepte woorden. 
Daarvan komen er 36 voor in de woordzoeker.  

Ze staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 
Streep die 36 woorden door in de woordzoeker. 

 

De niet doorgestreepte letters in de woordzoeker vormen de oplossing. 
Dat zijn titel en uitvoerend artiest van een grote hit die tussen 19 juli 2008 en  

14 februari 2009 maar liefst 31 weken in de Top 40 stond, waarvan 3 weken op 1. 
 

Succes. 
 

 
 

O P L O S S I N G : 
 

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

 


