
Hebt u de antwoorden op de 
eerste drie tv-vragen in de 
gids van vorige week al opge-
lost? Mooi, want hieronder 
vindt u de volgende vier. Hebt 
u de quiz van vorige week 
gemist? Geen nood: op www.
Televizier.nl/winnen vindt u 

die terug. Daar kunt u ook 
vanaf 18 oktober de oplossing 
doorgeven. Wel doen, want 
wij mogen geweldige prijzen 
weggeven. Zoals een iPad 
mini of een platen- cd- en 
mp3-speler van BigBen, 
waarmee u uw platen digi-

taal kunt omzetten. 
Maar ook prachtige 
Penoza-prijzen, zoals 
het nieuwe bordspel 
van Just Games, de 
complete serie op dvd of 
een Penoza-tour door 
Amsterdam. Doet u mee?

4.  Wanneer begon Nederland 2 
met uitzenden?

Z 1948
O 1956
J 1964
T 1970

5.  Hoe heette de Nederlandse 
versie van de Amerikaanse 
quiz To tell the truth? Tip: het 
programma begon telkens 
met drie schimmen achter 
het gordijn.

S Eén van de acht
O Wie van de drie
U Wie ben ik?
P Moordspel

Televizier viert het 65-jarige 
jubileum van de Nederlandse 
televisie. Wat weet u nog van 
onze tv-historie? Speel drie 
weken onze quiz mee en win 
mooie prijzen!

6.  Hoe heette de kapitein in  
de Nederlandse poppenserie 
De Bereboot?

S Kapitein Brom
N Kapitein Rob
W Kapitein Bakbaard
A Kapitein Brilbeer

4 7 1 3 9 2 10 5 8 6

In Televizier 41, 42 (deze 
week) én 43 vindt u in totaal 
10 quizvragen. Als u de letters 
van de juiste antwoorden in 
deze balk invult, leest u een 
toepasselijke naam. De com-
plete oplossing kunt u van 18 
t/m 31 oktober doorgeven 
via www.Televizier.nl/ 
winnen. Daar vindt u ook 
de vragen van vorige week.

Puzzel  
en win!

De volgende 4 vragen

De letters bij de antwoorden vormen de volgende oplossing: 

7. In welke stad lag het 
 Zuiderzeeziekenhuis waar  
de populaire dramaserie 
Medisch Centrum West  
werd opgenomen?
E Lelystad
A Almere
T Amsterdam
F Leiden 

Winnen!


