QUIZ 15 JAAR MAX
Test uw MAX-kennis en win
duizenden euro’s aan prijzen

OMROEP MAX IS 15 JAAR JONG …EN DAT VIEREN WE MET U!
ZO’N MOOI JUBILEUM, DAT KUNNEN WE NIET ONOPGEMERKT VOORBIJ LATEN GAAN!
DOE MEE, TEST UW MAX-KENNIS EN MAAK KANS OP EEN STOERE E-BIKE, ESPRESSOMACHINES, WOONCHEQUES, LUXE WEEKEINDJES WEG, WIJN EN NOG VEEL MEER!

Zó doet u mee

Hieronder staan vijftien vragen over Omroep MAX. Zoek het juiste antwoord bij elke vraag en zet de
corresponderende letter in het vakje onderaan. Samen bij elkaar vormen de vijftien letters een woord.

1

Catherine Keyl presenteerde het
allereerste televisieprogramma van
Omroep MAX.
Wat is de naam van
dat programma?
D = MAX & Catherine
G= KoffieMAX
P = Van nul naar MAX

2 In 2013 werd het omroepblad
van MAX, MAX Magazine, gelanceerd. Het is het snelst groeiende
programmablad in omroepland. Wat
was de totale betaalde oplage van
MAX Magazine op 1 januari 2020?
E= 121.212
R = 173.411
C = 206.053
3

Tot een aantal jaar geleden was
‘Dokter Deen’ te zien bij MAX. De
serie speelt zich af op het
waddeneiland Vlieland.
Welke actrice speelde de
rol van Dokter Deen?
I = Monique van de Ven
J = Loes Luca
M = Carry Tefsen

4

MAX besteedt ook aandacht aan
maatschappelijke kwesties en
dilemma’s. Bijvoorbeeld in ‘Hollandse

14

Zaken’ en ‘Meldpunt’.
Op de foto zien we
MAX Ombudsman
Rogier de Haan.
Wie is, naast Rogier de
Haan, ook MAX
Ombudsman?
S = Mylou Frencken
E = Pauline Spiering
J = Jeanine Janssen

5

Deze mannen bezochten voor
MAX elke week een gebied in
Nederland. De
een wist alles
over de natuur,
de ander was
meer van tekst
en humor. Maar
wat ze delen is een passie voor flora
en fauna. Over welk programma
hebben we het?
S = Baardmannetjes
E = Vogelspotters
U = Verrekijkers

6

Ook op de radio is MAX volop
aanwezig. Bijvoorbeeld met het
programma ‘De Perstribune’. Met elke
week actuele
gasten uit de
wereld van media
en sport. In het

programma komt een aantal vaste
rubrieken terug. Wat is nooit een
rubriek in ‘De Perstribune’ geweest?
L = Kassie Kijken
A = De Media Archieven
U = Achterklap

7

In 2018 zond MAX het eerste
seizoen van de televisieserie ‘Het
geheime dagboek
van Hendrik
Groen’ uit. Samen
met enkele andere
bewoners van het
verzorgingstehuis
richt Hendrik
Groen een rebellenclub op: wat is de
naam van die club?
I = Omanido (oud maar niet dood)
R = Leenlale (leven en laten leven)
T = Niadege (niet achter de
geraniums)

8

In december
2018 zond MAX de
televisiefilm van
‘Heer en Meester’
uit, het slotdeel van
de gelijknamige serie
die vanaf 2014 te zien
was. In welke grote stad in
Nederland spelen de serie en film
zich grotendeels af?

T = Den Haag
K = Amsterdam
A = Rotterdam

9 MAX
maakt ook
programma’s
óver tv. Welke
dramaserie uit
2015 met Loes
Luca, Huub Stapel en Peter Blok speelt
zich af in de jaren 60, als televisie
steeds meer aandacht krijgt?
H = Licht uit, spot aan
R = Goedenavond dames en heren
U = Camera loopt,
actie!
10 In het MAXprogramma ‘Erica
op Reis’ laat Erica
Terpstra zich onderdompelen in de culturele gebruiken en
rituelen van andere landen. Wat is
het allereerste land dat Erica in 2011
bezocht voor ‘Erica op Reis’?
S = India
E = Indonesië
D= Marokko
11 In ‘Operatie Live’, het programma dat van 2010 t/m 2017 bij MAX te
zien was, stond elke keer een
uitzonderlijke
operatie
centraal. Zo
hebben we live
mee kunnen
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kijken bij een hersenoperatie en
keizersnede. Twee presentatoren
hebben het programma gepresenteerd. Dionne Stax en... ?
Z = Sybrand Niessen
O = Manuëla Kemp
I = Charles Groenhuijsen

12 In 2013
werd het
eerste
seizoen van
‘Heel Holland
Bakt’
uitgezonden. Het programma loopt
nog steeds en trekt elk seizoen
miljoenen kijkers. Wie was de
allereerste winnaar van ‘Heel Holland
Bakt’?
O = Annemarie
L = Menno
K = Rutger
13

Al jaren
maakt Martine
van Os met
een groep
vakantiegangers én hun caravan of camper een
rondreis in het buitenland. In de loop
van de jaren zijn de groepen onder
meer naar Spanje, Ierland en Italië
geweest. Maar wat was de bestemming van de allereerste reis in 2011?
S= Griekenland
F = Balkan
I = Corsica & Sardinië

14 In 2016 zond MAX de
serie ‘De Zaak Menten’ uit
over een journalist die
op jacht gaat naar
Pieter Menten, een
man die tijdens de
Tweede
Wereldoorlog in
Polen als SS’er gruwelijke
daden verrichtte. Op het
verhaal van welke journalist is
de serie gebaseerd?
N = Hans Knoop
O = Gijs Jongstra
A= Henk Demeester
15 MAX Vandaag is dé website
voor vijftigplussers. Met elke dag
interessante artikelen, overzichten
van alle
programma’s, lekkere
recepten en
leuke
puzzels.
Welke
bekende huisarts, die we ook vaak in
‘Tijd voor MAX’ zien, schrijft al jaren
columns op MAX Vandaag?
G = Ted van Essen
D = Rob van Tesselaar
E = Teun van Elzen
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Samen vormen deze letters een woord.
Lees op de volgende pagina’s hoe u met dit woord mee kunt doen en wat u kunt winnen!

Sla om voor onze superprijzen!
15

