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Maandag & dinsdag.

Chateau Bijstand

Familie Gillis: Massa is Kassa

De familie Meiland gaat de uitdaging aan om een hele
maand op bijstandsniveau te leven. Ze krijgen het zwaar
en worden geconfronteerd met situaties waar normale
gezinnen in de bijstand ook mee te maken krijgen.
Ze zetten alles op alles om het te redden.

Nieuw seizoen!

Vanaf maandag 28 februari 20.30 uur

Vanaf dinsdag 22 februari 20.30 uur
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Woensdag & donderdag.

Dit Is Mijn Huis

Million Dollar Island

Vier mensen beweren eigenaar te zijn van hetzelfde
huis, maar slechts één spreekt de waarheid. Middels
een rondleiding door het huis worden ze aan de tand
gevoeld. Een panel van vier personen moet raden
wie de échte eigenaar is!

Honderd wildvreemden. Een onbewoond eiland. Twee maanden
overleven. En één miljoen euro aan prijzengeld. Million Dollar Island is
een next level survivalprogramma waarbij het niet alleen draait om
overleven in de wildernis; het is een fascinerend sociaal experiment
waarin het draait om hechte vriendschappen, onvoorstelbaar
doorzettingsvermogen en geheime samenzweringen.

Vanaf woensdag 9 maart 20.30 uur

Vanaf donderdag 3 maart 20.30 uur
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Vrijdag.

De Alleskunner VIPS
60 bekende Nederlanders doen mee aan deze populaire
afvalrace. Met ogenschijnlijk simpele opdrachten willen zij
een echte Alleskunner? Wie het lukt om na 59 spellen niet als
laatste te eindigen is De Alleskunner VIPS 2022!

Vanaf vrijdag 11 maart 20.30 uur
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Zaterdag.

Hazes is de Basis

Hoge Bomen

In het nieuwe muzikale programma Hazes Is De Basis, gepresenteerd
door Jeroen van der Boom, brengen ruim twintig artiesten op
uitnodiging van Rachel Hazes een geheel eigen bewerking van
originele HazesHolly Mae Brood, Kris Kross Amsterdam en vele andere topartiesten
geven een eigen draai aan hun favoriete Hazes hit.

Nieuw seizoen!

Vanaf zaterdag 26 februari 20.00 uur

Vanaf zaterdag 26 februari 21.30 uur
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Zondag.

Wie Van De Drie?

Miljoenenjacht

Nieuw seizoen!

Nieuw seizoen!

Vanaf zondag 30 januari 20.00 uur

Vanaf zondag 27 maart 20.00 uur
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Maandag t/m vrijdag.

VI Vandaag

Vanaf maandag 10 januari dagelijks om 21.30 uur
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Programmaschema maart.
MAANDAG
1 8. 00

Dr oomhui s op het
pl at t el and

DI NSDAG
Dr oomhui s op het
pl at t el and

WOENSDAG
Dr oomhui s op het
pl at t el and

DONDERDAG
Dr oomhui s op het
pl at t el and

VRI JDAG
Dr oomhui s op het
pl at t el and

1 8. 30

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

1 9. 00

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

Lang l eve de l i ef de

ZATERDAG
De Gr ot e Tui nver bouwi ng

ZONDAG
De Gr ot e Ver bouwi ng

vt wonen:
weer ver l i ef d op j e hui s

1 9. 30

HLF8

HLF8

HLF8

HLF8

HLF8

Haz es i s de bas i s

Wi e van de 3
27 -3: Pos t code Lot er i j
Mi l j oenenj acht

20. 30

Chat eau Bi j s t and

Fami l i e Gi l l i s

St eenr i j k, s t r aat ar m

Mi l l i on Dol l ar I s l and

9-3: Di t i s mi j n hui s

21 . 30

22. 30

23. 30

VI Vandaag

Har t van Neder l and

VI Vandaag

Har t van Neder l and

VI Vandaag

Har t van Neder l and

De Al l es kunner
1 1 -3: De Al l es kunner VI PS

VI Vandaag

Har t van Neder l and

VI Vandaag

Har t van Neder l and

Hoge Bomen

Har t van Neder l and

Van j e f ami l i e moet j e
het hebben
1 3-3: Mr . Fr ank Vi s s er
doet ui t s pr aak

Har t van Neder l and

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Showni euws

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Weer . nl

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

Lang l eve de l i ef de hh

Van j e f ami l i e moet j e
het hebben hh

De Al l es kunner hh

©Talpa Network

Highlights Maart.
©Talpa Network

10

De beste thrillers ooit gemaakt.

The Client
Maandag 7 maart 20.30

The Lincol Lawyer
Maandag 14 maart 20.30

The Pelican Brief
Maandag 21 maart 20.30

Secret in Their Eyes
Maandag 28 maart 20.30
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Sorry voor de tieten!
Borsten. Ooit konden we er geen genoeg van krijgen. Hoe
groter hoe beter, hoe bloter hoe heter. Maar tegenwoordig
zijn borsten een taboe. Borsten worden bedekt, geblurd en
geblokkeerd. Mooie vrouwenlijven steeds vaker worden
weggezet als ordinair en smerig. Wie zich in bikini op
Instagram vertoont, wordt uitgescholden. En als de bikini
afzakt, word je verwijderd. Waar komt die weerzin vandaan?
Wanneer sloeg de liefde voor borsten om in woede en
veranderde lust in angst? Stella Bergsma - schrijfster en
columniste, maar boven alles powervrouw - snapt er niks
van: wat hebben onze borsten de mensheid ooit misdaan?
In de Powerd by LINDA. special Sorry voor de Tieten! is zij
vastbesloten dat uit te zoeken.
Sorry voor de Tieten! is donderdag 24 maart om 20.30 uur
te zien bij Net5
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Het Wylde Pad.

Over gewicht.

Edsilia Rombley en Kees Tol zijn terug met een
nieuw seizoen van Over gewicht. Ook dit jaar
duiken zij in de wereld van het afvallen en
onderzoeken feiten en fabels. Wat kun je het beste
doen om op een gezond gewicht te komen en je fit
te voelen? En hoe hou je dit vol?
Dit jaar onderzoeken zij of suiker echt zo slecht
voor je is, komen diverse dieten aan bod, werken
deze echt? En hoe zorg je ervoor dat je in de
supermarkt de vele verleidingen kunt herkennen en
weerstaan?
Over gewicht is Powered by LINDA.

Over gewicht zie je vanaf 31 maart
elke donderdag om 20.30 uur
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Supernanny.
Supernanny Jo Frost, wie kent haar niet? We zijn allemaal
opgegroeid met Jo, die de orde en regelmaat in mening gezin
herstelde. Ontspoorde kinderen, doorgedraaide ouders, Jo
heeft overal een oplossing voor. In deze nieuwe serie biedt zij
weer eerste hulp bij opvoeden, met als doel een vredige en
veilige omgeving voor kinderen te creëren.
Supernanny zie je vanaf 20 februari elke zondag om 20.30
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Nieuw bij
MasterChef
Network.
USA
Legends.

Talpa

MasterChef is wereldwijd het meest succesvolle
kookformat. Na de reeks Australische versies op
de vooravond, stappen we vanaf 21 februari over
naar de Amerikaanse versie. Gordon Ramsay
zwaait hier de scepter, en doet er alles aan om
het beste uit zijn kandidaten te halen. Dit seizoen
komen diverse kooklegendes langs, zij doen allen
een gooi naar de prestigieuze titel MasterChef
USA.
MasterChef USA Legends zie je vanaf 21
februari elke maandag t/m donderdag om
19.30
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Programmaschema maart.
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Highlights Maart.
17

Europa& Conference
League.
8e finale wedstrijden
10 en 17 maart, vanaf 18.00 uur

18

Nieuw bij Talpa Network.
Zaterdag - vooravond
Border Security: Harbour Force.
De serie volgt de strijd en overwinningen van een toegewijd team van handhavers dat
toezicht houdt op de grootste en een van de drukte havens ter wereld: Sydney.
Vanaf zaterdag 19 maart van 19.00

20.00 uur
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De hele maand
maart
enbij
april
op zaterdag
Nieuw
Talpa
Network.
Tarantino films.
Met in maart:
5-3

Pulp Fiction

12-3

Kill Bill Vol. 1
Kill Bill Vol. 2 (LN)

19-3

Inglourious Basterds

26-3

Django Unchained
Death Proof (LN)

Vanaf zaterdag 5 maart om 20.00 uur
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Vanaf 13 maart

Nieuw
bij Talpa
Network.
Monster
movies.
13-3

King Kong
Pacific Rim: Uprising (LN)

20-3

Kong: Skull Island
Underwater (LN, premiere)

27-3

Godzilla
The Shallows (LN)

Vanaf zondag 13 maart om 20.00 uur
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Programmaschema maart.
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Highlights Maart.
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Dinsdag.
Kwaliteitsfilms

Film première

Film première

Motherless
Brooklyn

Nightcrawler

The Good Liar

Phantom Thread

1 maart

8 maart

15 maart

22 maart

Film première

The Goldfinch

29 maart
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DOCUMENTAIRES.

Woensdag

New York Times: The Weekly

Reportage

Deze documentaireserie brengt voor het eerst de ongeëvenaarde
journalistiek van The New York Times op het scherm. Met meer
dan 1550 journalisten verspreid over 160 landen, produceert de
Times 2500 verhalen per week. In elke aflevering onderzoekt een
journalist een van de urgente kwesties van de dag en wordt een
van deze verhalen op een onvergetelijke manier verteld.

Reportages over waargebeurde gebeurtenissen
en opvallende mensen.

20.30

21.30

21.30

22.30
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Vrijdag.
Familiefilms

Film première

4 maart

11 maart

18 maart

Film première

25 maart

©Talpa Network

26

Zaterdag.

Heerlijk wegzwijmelen
Film première

Film première

Film première

Film première

The Wedding Fix

The Wedding
Arrangement

Love & Where to
Find It

A Priceless Love

12 maart

19 maart

5 maart

26 maart
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Programmaschema maart.
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MAART 2022

Belangrijke data.

TV indices.
MAANDINDEX

MARKTINDEX

GECOMBINEERDE INDEX

105

112

118

100

105

Billboarding.

Publicatie:

maandag

24 januari 2022

Aanvraag binnen bij Talpa Network

dinsdag

1 februari 2022

dinsdag

15 februari 2022
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Bedankt
voor de
aandacht!
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