
PUZZELTIJD (JANUARI 2021) 
 

Een QUIZ waarvan de gevonden antwoorden moeten worden doorgestreept in de 
WOORDZOEKER. Wij denken dat het best wel een pittige opgave is. Maar met een 
beetje denkwerk en wellicht wat hulp van internet is ie dan ook wel weer te doen. 
 

We zoeken 15 voornamen, 18 achternamen en 1 voor+achternaam. 
De omschrijving begint met de geboortedatum, gevolgd door een omschrijving van 
de persoon. Het zijn allemaal bekende personen uit binnen- en buitenland en ze zijn 
ook nog eens allemaal in januari jarig. 
 

Streep de gevonden namen door in de woordzoeker. De overgebleven letters 
vormen een weerspreuk die betrekking heeft op deze periode van het jaar (januari). 
 

Er is geen prijs te winnen, maar je mag natuurlijk altijd de oplossing naar 
bijzonderediensten.wv@gmail sturen. 
 

En dan nu tijd voor actie. Eerst de QUIZ. Veel plezier. 
 

VOORNAMEN (15) 
06-01-1955 Engels komiek, acteur en script-schrijver (Mr.Bean). 
 

09-01-1989 Tennissende zus van de Nederlander die in 1996 Wimbledon won. 
 

12-01-1979 Zoon van Willeke Alberti, .acteur, diskjockey, ondernemer, 
programmamaker. 
 

14-01-1952 Actrice, comédienne en zangeres. Speelde samen met Gerard Cox in 
de serie ‘Toen was geluk heel gewoon’ en was ook 14 jaar met hem getrouwd. 
 

16-01-1956 Voetballer 1973-1989. Begon/eindigde als speler bij FC Den Haag. 
Daarna o.a. trainer ADO Den Haag en Ajax, Nu technisch adviseur ADO den Haag. 
 

18-01-1993 Nederlandse zangeres en dochter van de volkszanger Andre Hazes. 
 

16-01-1959 Britse zangeres, o.a. bekend van de nummers ‘Smooth operator’ (nr 
978 in 2020 editie Radio 2 Top 2000) en ‘The sweetest taboo’. 
 

19-01-1946 Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en 
actrice. Haar bekendste hits zijn ‘Jolene’ en ‘9 to 5’. 
 

22-01-1971 Nederlandse actrice en presentatrice, bekendst van het typetje ‘Ushi’ en 
van talentenjachten als ‘The voice of Holland’ en ‘X Factor’. 
 

24-01-1941 Amerikaanse zanger en liedjesschrijver. Bekend van hits als ‘Sweet 
Caroline’, ‘Beautiful noise’ en ‘Song Sung Blue’. 
 

26-01-1976 Nederlandse televisiepresentatrice, presenteerde samen met haar man 
Frans het programma Bananasplit. 
 

28-01-1942 Wereldkampioene kunstrijden in 1962, 1963 en 1964. Bij de Olympische 
Winterspelen in 1960 zilver en in 1964 goud. 
 

29-01-1954 Amerikaanse televisiepresentatrice. Bekend door haar jarenlange 
talkshow. Vanaf 2011 eigenaar van haar eigen televisiestation OWN. 
 

30-01-1942 Van 1990-2008 voorzitter van de Evangelische Omroep. 
 

31-01-1970 Sinds 2018 oresentatrice praatprogramma ‘M’ van KRO-NCRV, waarin 
zij met haar gasten het nieuws van de dag bespreekt. 



 

ACHTERNAMEN (18) 
03-01-1969 Werd tussen 19954 en 2004 zeven keer wereldkampioen Formule 1. 
 

03-01-1950 Amerikaans actrice, speelde de rol van Pamela Ewing, echtgenote van 
Bobby Ewing in de soap Dallas. 
 

04-01-1962 Nederlands bestuurder en voormalig politicus, was in het kabinet 
Balkenende IV minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier. 
 

07-01-1985 Engelse autocoureur, werd in 2020 voor de 7e keer wereldkampioen . 
 

07-01-1955 Was getrouwd met en schreef hits voor Rob de Nijs. 
 

08-01-1937 Welshe zangeres, zong de titelsongs voor de James Bond films 
Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. 
 

09-01-1982 Hertogin van Cambridge en vrouw van prins William. 
 

09-01-1965 In Giethoorn geboren Nederlander, was o.a. chef-kok bij (en later 
eigenaar van) restaurant de Librije. 
 

10-01-1945 Britse rockzanger, bekend van hits als ‘Sailing’ en ‘I don’t wanna talk 
about it’. 
 

11-01-1947 Voormailig profbasketballer, presentator en sportjournalist, bekend van 
o.a. de uitspraak ‘Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.’ 
 

11-01-1943 Nederlands jazzzanger, drummer, acteur en presentator die vooral 
bekend is geworden met de rol van ‘Ome Willem’. 
 

12-01-1930 Nederlands acteur, het meest bekend om zijn rollen als Jan Engelmoer 
in De kleine waarheid en Koos Dobbelsteen in Zeg 'ns Aaa. 
 

17-01-1964 Voormalige First Lady van de Verenigde Staten (2009-2017) 
 

17-01-1956 Britse popmuzikant. Had in de jaren 80 hits met o.a. ‘Come back and 
stay’ en ‘Love of the common people’. 
 

20-01-1962 Formule 1-commentator vanaf 1991 bij achtereenvolgens NOS, RTL, 
SBS, RTL. Sport 1, Ziggo Sport. 
 

23-01-1984 Geboren in Bedum. Begon voetbalprofcarrière bij FC Groningen. 
Daarna PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern München. Tegenwoordig weer FC 
Groningen. 
 

24-01-1987 Bijtgrage voetballer uit Uruguay, Speelde bij FC Groningen, Ajax 
(bijtincident), Liverpool (bijtincident),, Barcelona en nu bij Atletico Madrid. 
 

31-01-1949 Voetbalde bij o.a. Cambuur, Veendam en Haarlem. Daarna 
hoofdredacteur voetbalweekblad VI. Zong mee met bescheiden hitjes als 'Nederland 
is helemaal oranje' en 'Helden'. 
 

VOOR+ACHTERNAAM (1) 
19-01-1948 Radiomaker en presentator. Presenteerde o.a. ‘De Avondspits’ en de 
‘Nationale Hitparade’. 
 



En dan de WOORDZOEKER 

 

OPLOSSING :  _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _    
_ _   _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
 


