
Een quiz/woordzoeker over 1997, we kozen voor een jaaroverzicht en wat hits uit dat jaar. 

Wat zijn de ontbrekende woorden op de plaats van de vraagtekens? Als je ze weet, dan streep je ze 
door in de woordzoeker. Ze staan linksrechts, rechtslinks. Bovenonder en onderboven. 
De niet doorgestreepte letters zijn de oplossing, de auto van het jaar 1997. 
 

Jaaroverzicht 1997: 

1 januari  - De Provinciale Staten van Friesland besluiten dat de provincie officieel ??????? heet. 
1 januari  - ???? Annan wordt benoemd tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 
4 januari  - De vijftiende Elfstedentocht wordt verreden. Winnaar is ???? Angenent bij de mannen. Bij 
de vrouwen is de winnaar ??????? Seinstra. 
12 januari  - ????? de Jong wordt bij de vrouwen Europees kampioen hardrijden op de (klap)schaats.  
6 maart - Het schilderij Tête de Femme van ????? Picasso wordt gestolen uit een galerie in Londen. 
Een week later wordt het teruggevonden. 
13 maart - Sister Nirmala wordt gekozen om ?????? Teresa op te volgen. 
12 april - De ???????? van Turijn wordt bedreigd door brand, mogelijk veroorzaakt door brandstichting. 
13 april - ????? Woods wordt de jongste golfer die de Masters wint. 
10 mei - Koningin ??????? stelt de Maeslantkering officieel in gebruik: de Deltawerken zijn voltooid. 
1 juli - Hongkong wordt door het Verenigd Koninkrijk overgedragen aan de Volksrepubliek ?????. 
4 juli - De Pathfinder, een Amerikaanse sonde, landt op ????. 
7 augustus - De ??? op de Nederlandse beurs sluit voor het eerst in de geschiedenis boven de 1000 
punten. 
31 augustus - Prinses ????? (V.K.) komt om het leven bij een auto-ongeval in Parijs. 
12 oktober - Zanger ???? Denver komt om het leven bij een vliegtuigongeval. 
11 december - Het verdrag van ????? stelt richtlijnen voor de beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen. 
 

Hits 1997: 
????? John - Candle In The Wind 

Aqua - ?????? Girl 
?????? Smit - Ik zing dit lied voor jou alleen 

????? Borsato & ???????? Oosterhuis - Wereld Zonder Jou 
Sarah Brightman & ?????? Bocelli – Time to say goodbye 

De ???? – In nije dei 
??????? & The Waves – Love shine a light 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossing :  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _ 


