
Meer puzzels op www.bijzonderediensten.mozello.nl 

 

2017 JAAROVERZICHT 

 

JANUARI 
2 - De Nederlandse darter Michael van Gerwen wint voor de tweede keer het PDC World Darts 
Championship door in de finale de Schot Gary Anderson met 7-3 te verslaan. 
20 - Donald Trump wordt als de 45ste president van de Verenigde Staten beëdigd. 
 

FEBRUARI 
5 - Kameroen wint in Gabon tegen Egypte het Afrikaans kampioenschap voetbal met 2-1. 
 

MAART 
15 - Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Nederland. 
 

APRIL 
4 - Het nieuwe 50 euro biljet wordt in gebruik genomen. 
12 - Nederland krijgt twee panda's te leen van China. 
 

MEI 
28 - Tom Dumoulin wint als eerste Nederlandse man de Giro d'italia. Hij wint de honderdste editie 
van de wielerronde met 31 seconden voorsprong op de Colombiaan Nairo Quintana. 
 

JUNI 
5 - Montenegro wordt lid van de NAVO. 
 

JULI 
9 - De stad Mosoel, Irak, wordt heroverd op IS. 
 

AUGUSTUS 
21 - In de Verenigde Staten vindt een Zonsverduistering plaats. 
 

SEPTEMBER 

6 - De zware orkaan ???????? richt op de eilanden Sint Maarten en Sint Eustatius grote 

schade aan. De orkaan bereikt windsnelheden tot 300 km per uur. Twee personen komen om het 
leven. 
 

OKTOBER 
1 - In Catalonië wordt een referendum over onafhankelijkheid gehouden. Er breken rellen uit 
tussen militante separatisten en de Spaanse politie. 
27 - De Spaanse regering roept artikel 155 van de grondwet in en schort het zelfbestuur van 
Catalonië op. De regiopresident Carles Puigdemont wijkt uit naar België. 
 

NOVEMBER 
1 - In Indonesië wordt een nieuw soort Orang-oetan ontdekt, het is de Pongo tapanuliensis. 
15 - Het schilderij Salvator Mundi van Leonardo da Vinci wordt geveild in veilinghuis Christie's in 
New York. De opbrengst is $ 400 miljoen (uiteindelijke prijs $ 450.312.500 inclusief commissie), 
waardoor de Salvator Mundi het duurst verkochte kunstwerk tot dan toe is. Het schilderij wordt 
tentoongesteld in het Louvre Abu Dhabi. 
 

DECEMBER 
6 - De Amerikaanse president Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël. 
31 - De warmste jaarwisseling ooit wordt gemeten. In De Bilt werd een temperatuur van 12,5 
graden Celsius gemeten. In   werd er zelfs een temperatuur van 14,5 graden Celsius gemeten. 
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In het 2017 jaaroverzicht staan 40 vetgedrukte/onderstreepte woorden. 
Daarvan komen er 18 voor in de woordzoeker.  

Ze staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 
Streep die 18 woorden door in de woordzoeker. 

 

De niet doorgestreepte letters in de woordzoeker vormen de oplossing. 
Dat is de naam van de zware orkaan op 6 september 2017 die op de eilanden  

Sint Maarten en Sint Eustatius grote schade aanrichtte. 
 

Om het niet al te gemakkelijk te maken vertellen we je niet  
hoeveel letters er overblijven. 

 

Succes. 
 

 
 

O P L O S S I N G : 

______________________________ 


