
Weet u al welke historische 
tv-persoonlijkheid wij zoeken? 
Of wacht u met smart op de 
laatste drie vragen (hieronder) 
om de oplossing te achter-
halen? Met de antwoorden 
van deze en de vorige twee 
quizzen kunt u deze door-

geven via www.Televizier.nl/
winnen. Daar vindt u ook de 
overige zeven vragen terug. 
Wel doen, want wij geven 
geweldige prijzen weg. Zoals 
een iPad mini of een platen-, 
cd- en mp3-speler van 
 BigBen, waarmee u uw  oude 

platen digitaal kunt omzet-
ten. Maar ook prachtige 
Penoza-prijzen, zoals het 
nieuwe bordspel van Just 
Games (release: 28 oktober), 
de  complete serie op dvd of 
een Penoza-tour door 
Amsterdam. Doet u mee?

8.  In welke Nederlandse 
 dramaserie speelde acteur 
Derek de Lint de rol van  
Karel van Laar?

 I Dossier Verhulst
O Herenstraat 10
E Bloedverwanten
U Zwarte tulp

9.  Welke cavia rende níet  
rond in de marmottenbak 
van Fred Oster in de 
 Wie-Kent-Kwis?

C Rita Corita
N Frits Bom
N Simon Tahamata
K André van Duin

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

10.  De Nederlandse dramaserie 
Meiden van De Wit ging over 
drie dochters die na de dood 
van hun vader het familie-
bedrijf overnamen. Wat 
voor bedrijf was dat?

Z Drukkerij
D Paardenfokkerij
B Bloemenbedrijf 
R Zuivelbedrijf 
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In Televizier 41, 42 én 43 
(deze gids) vond u in totaal 
10 quizvragen. Als u de letters 
van de juiste antwoorden in 
deze balk invult, leest u een 
toepasselijke naam. De 
 complete oplossing kunt u 
t/m 31 oktober doorgeven 
via www.Televizier.nl/ 
winnen.  
Daar vindt u ook de vragen 
van de vorige twee gidsen.

Puzzel  
en win!

De laatste 3 vragen

De letters bij de antwoorden vormen de volgende oplossing: 

Winnen!

Penoza-bordspel

Platen- en mp3-  
speler van Big Ben

iPad mini
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