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Met trots presenteer ik u de programmering van MAX voor eind 2015 en begin 2016
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Een titel waar ik erg naar uitkijk is Nooit Meer Alleen. In deze zorgvuldig gemaakte MAX-productie
volgt Martine van Os een jaar lang vijf eenzame ouderen in hun strijd tegen het alleen-zijn.
We leven mee met Tini, Lydia, To, Henk en Koos en hopen dat ze uiteindelijk weer de glans
in het leven vinden, mét of zonder mensen om hen heen.
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Komende periode staat MAX weer een groot aantal hoogtepunten te wachten. Zowel op televisie,
radio, als op internet. Want hoewel staatssecretaris Sander Dekker het ons niet gemakkelijk maakt,
blijven we ons strijdbaar inzetten voor vernieuwing en verbetering.
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Er is nog zoveel niet gezegd

Joanna Lumley’s Trans-Siberian Adventure

Bij MAX spreken we al lang niet meer van televisieseizoenen, daarom organiseren we dit jaar in
november onze perspresentatie. Afgelopen zomerperiode zijn we succesvol geweest met veel nieuwe
titels en reeksen, net als in de winter, de herfst en de lente. MAX ging niet met vakantie en dat werd
gewaardeerd door onze doelgroep.
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Tijd voor MAX Radio

nieuw

nieuw

Ook op radio blijven we vernieuwen. Op NPO Radio 5 komt MAX met het nieuwe
programma: Tijd voor MAX Radio. Elke werkdag tussen 18.00 - 20.00 uur nemen
we u mee de avond in. Met mooie muziek en goede gesprekken bij het nieuws,
wordt aangehaakt op het gevoel van de dag.
Ook online zijn we in beweging. Relevante en betrouwbare informatie is voor 50-plussers
soms lastig te vinden op het internet. Daarom lanceren wij MAX Vandaag: een website
waar 50-plussers relevante informatie kunnen vinden. Naast externe deskundigen
als Janneke Brinkman-Salentijn en Else-Marie van den Eerenbeemt zullen ook
bekende MAX’ers als Janny van der Heijden, Nico de Haan en Erica Terpstra
hun expertise delen op het web.

30
Vormgeving: Reclamebureau Holland

Voorwoord

Tot slot kan ik u melden dat de lang verwachte vervolgseizoenen van
de dramaseries Dokter Deen en Heer & Meester voor de deur staan.
Met nieuwe verhalen en opvallende nieuwkomers in de cast, kunnen
dramaliefhebbers hun hart ophalen!

Jan Slagter
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televisie 2015

Nooit Meer Alleen
Eenzame ouderen zijn in Nederland helaas geen uitzondering: volgens deskundigen voelen meer
dan één miljoen 55-plussers zich alleen. In de zevendelige serie Nooit Meer Alleen volgt Martine
van Os het leven van vijf eenzame mensen. To, Henk, Tini, Lydia en Koos leven alle vijf alleen
en voelen zich eenzaam. Die eenzaamheid is door uiteenlopende redenen in hun leven geslopen.
In Nooit Meer Alleen laten ze zien dat ‘eenzaam zijn’ niet betekent ‘eenzaam blijven’. Ze gaan op
een ontdekkingstocht om te zien of ze hun leven weer glans kunnen geven en een nieuw sociaal
netwerk op kunnen bouwen. Het lief en leed van de hoofdpersonen wordt gevolgd van Kerstmis
2014 tot Kerstmis 2015.

Nooit Meer Alleen
Vanaf maandag 30 november 2015
www.facebook.com/omroepmax
#NooitMeerAlleen

nieuw

Om 22.10 uur op
Presentatie: Martine van Os
www . omroepmax . nl

KOOS
M a r t i n e van O s :
“De eerste keer dat we onze hoofdpersonen bij hen thuis filmden, was tijdens de kerstdagen
vorig jaar. Lydia, onze jongste deelnemer van 56 jaar vierde toen Eerste Kerstdag met allemaal
onbekenden in een feestelijk aangeklede sportkantine. Dat was voor haar een beladen moment:
om je op te geven voor een kerstdiner voor eenzamen.”
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televisie 2015

To
Henk
Tini
Lydia
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M a r t i n e van O s :
“Nooit Meer Alleen is een hoopvol programma
waarin we een belangrijk maatschappelijk
probleem als eenzaamheid willen belichten
op een positieve manier, want ook als je de
tachtig al bent gepasseerd en je denkt dat
het leven niets meer waard is, is er hoop.
Dat bewijst één van onze hoofdpersonen.”
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verder in 2015

vernieuwd

Tijd voor MAX
Maakt Mogelijk
Tijd voor MAX Maakt Mogelijk laat zien wat
er met donaties aan Stichting MAX Maakt
Mogelijk gedaan wordt voor kwetsbare
ouderen over de grens. Jan Slagter bezoekt
de ouderen en houdt de kijker op de hoogte
van de projectontwikkelingen. Ook in
Nederland is MAX Maakt Mogelijk actief:
bijzondere, lieve en ontroerende wensen
van ouderen worden vervuld. Het eerste
deel van het seizoen wordt momenteel
al uitgezonden.

Tijd voor MAX Maakt Mogelijk
T/m vrijdag 18 december
Om 17.55 uur op
Presentatie: Jan Slagter
www . maxmaaktmogelijk . nl

www.facebook.com/maxmaaktmogelijk
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vernieuwd

Tijd voor MAX
Het dagelijkse live middagmagazine Tijd
voor MAX komt compleet vernieuwd terug in
januari 2016 en zal vanaf dan te zien zijn
op NPO 1! Met een goede mix van nieuws,
informatie, kunst, cultuur en entertainment
is het programma niet meer bij MAX weg
te denken. Met nieuwe onderwerpen,
een nieuw decor én de vertrouwde
presentatoren Sybrand Niessen en Martine
van Os belooft het een geweldig seizoen te
worden.

Hallo
Nederland

MAX

Hallo Nederland brengt ook aankomend
seizoen weer dagelijks actuele en
verrassende verhalen van eigen bodem.
Presentatoren Jeroen Latijnhouwers,
Carrie ten Napel en Mascha de Rooij
praten over uiteenlopende onderwerpen.
De meest ontroerende, de meest
aangrijpende én de meest grappige
verhalen komen voorbij. Dit seizoen zal
Hallo Nederland verhuizen naar NPO 1,
dus zorg dat je erbij bent!

Iedereen vergeet wel eens wat. Toch is
inmiddels wetenschappelijk vastgesteld
dat het geheugen verbeterd kan worden
door het te trainen. Daarom zendt MAX het
dagelijkse programma MAX Geheugentrainer
uit om de hersenen in vorm te houden.
Iedere ochtend krijgt de kijker van
presentator Jan Slagter of presentatrice
Pauline Spiering een aantal oefeningen
die voorzien in de dagelijkse portie
hersengymnastiek.

Tijd voor MAX

Hallo Nederland

T/m december 2015 op

T/m december 2015 op

Vanaf januari 2016
om 17.05 uur op

Vanaf januari 2016
om 16.45 uur op

(zie pagina 25)

Presentatie: Martine van Os
& Sybrand Niessen
www . tijdvoormax . nl

geheugentrainer

MAX Geheugentrainer
(zie pagina 25)

Presentatie: Jeroen Latijnhouwers,
Carrie ten Napel & Mascha de Rooij
www . omroepmax . nl

www.facebook.com/tijdvoormax

www.facebook.com/hallonederlandmax

@TijdvoorMAX #TijdvoorMAX

@HalloNederland #HalloNederland

Elke werkdag om 09.40 uur op
Presentatie: Jan Slagter &
Pauline Spiering
www . maxgeheugentrainer . nl

#MAXgeheugentrainer
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verder in 2015

Nederland in
Beweging

Veilig in
het Bosch

Met het Mes
op Tafel

max
Muziekspecials

Beweeg mee met Nederland in Beweging!
Kijkers kunnen door mee te doen aan de
oefeningen al de helft van de dagelijkse
norm van 30 minuten gezond bewegen
behalen. Deze dagelijkse portie beweging
wordt gebracht door Olga Commandeur en
Duco Bauwens.

De Tweede Wereldoorlog staat in
ons nationale geheugen gegrift. De
antisemitistische opvattingen van de
nazi’s maakten dat zelfs een Joodse
psychiatrische inrichting in Apeldoorn, Het
Apeldoornsche Bosch, niet gespaard bleef.
De documentaire Veilig in het Bosch vertelt
het verhaal van omstanders en betrokkenen
die met eigen ogen zagen hoe de
aanhangers van Hitlers nationaalsocialisme
de inrichting ten gronde richtten: in
januari 1943 werden 1200 patiënten en
50 personeelsleden op transport gezet. De
ontruimingsnacht staat bij de ontkomen
personeelsleden nog altijd op hun netvlies
gebrand.

Kennis hebben, goed kunnen rekenen, slim
kunnen spelen en een getalenteerd bluffer
zijn: dat zijn de karaktereigenschappen
waarover een kandidaat van Met het Mes
op Tafel moet beschikken. Drie deelnemers
pokeren tegen elkaar met antwoorden
op vragen en de winnaars van maandag,
dinsdag en woensdag strijden op donderdag
in de finale om een bonus. Presentator
Herman van der Zandt lokt de deelnemers
uit de tent en maakt in zijn smoking het
plaatje compleet.

Ook dit najaar zendt MAX weer vele
muziekspecials uit. Zo komen concerten van
o.a. Barry White en Billy Joël voorbij eind
2015. Ook het Grammy Tribute in het kader
van de 100ste verjaardag van Frank Sinatra
passeert de revue.

Nederland in Beweging
Elke werkdag om 09.10 uur op
Presentatie: Olga Commandeur &
Duco Bauwens
www . omroepmax . nl /
nederlandinbeweging

www.facebook.com/nederlandinbeweging.tv

10

Met het Mes op Tafel
Veilig in het Bosch

Vanaf maandag 9 november 2015

MAX Muziekspecials

Zondag 8 november 2015

Om 19:50 uur op

Diverse zaterdagen

Om 17.05 uur op

Presentatie: Herman van der Zandt

Om 16.10 uur op

www . omroepmax . nl

www.facebook.com/maxdocumentaires

www . methetmesoptafel . nl

www . omroepmax . nl

www.facebook.com/methetmesoptafel

www.facebook.com/omroepmaxlive

#MesOpTafel

#MAXmuziekspecials
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verder in 2015

Feestdagen

Heel Holland Bakt Kerst
Woensdag 16, 23 en 30 december 2015
Om 20.30 uur op
Presentatie: Martine Bijl
www . heelhollandbakt . nl

Heel Holland Bakt Kerst
Bakfanaat of niet, er is één periode in het jaar waarop iedereen de keuken induikt: de kerstdagen.
Ook het populaire MAX-programma Heel Holland Bakt ontsteekt deze dagen weer de ovens voor een
special: Heel Holland Bakt Kerst. In dit speciale drieluik strijden deelnemers die de tweede, derde en
vierde plaats behaalden in de afgelopen drie seizoenen tegen elkaar om de titel ‘Beste Kerstbakker
van Nederland’. Wie verovert de harten van de juryleden deze keer?

www.facebook.com/heelhollandbakt
@HeelHollandBakt #HHB

nieuw

nieuw

Operatie Live
In november wordt voor het zesde jaar op rij
Operatie Live uitgezonden. Waar in eerdere
uitzendingen miljoenen mensen live de
bijzondere geboorte van een baby via een
keizersnede, een niertransplantatie, een
hersenoperatie, een open hartoperatie en
een diepe hersenstimulatie konden volgen,
zal in 2015 in het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven Intra Operatieve Radiotherapie
(IORT) uitgevoerd worden: een nieuwe
borstsparende operatietechniek waarbij de
tumor wordt verwijderd en direct daarna
het weefsel rondom de tumorlocatie met
een elektronenbundel wordt bestraald.
Presentator Charles Groenhuijsen ontvangt
verscheidene experts op het gebied van deze
ingreep en doet samen met hen live verslag.
Operatie Live: IORT
Dinsdag 10 november 2015
Om 21.25 uur live op
Presentatie: Charles Groenhuijsen
www . operatielive . nl
www.facebook.com/operatielive
@OperatieLive #OperatieLive
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Feestdagen

TV-PREMIÈRE

Zapp Sinterklaasfeest
Sint viert zijn verjaardag! Op zaterdag 28
en zondag 29 november vindt het grote
Zapp Sinterklaasfeest plaats in de Jaarbeurs
in Utrecht. Sint komt niet alleen, want
hij neemt naast zijn Pieten veel bekende
Zapp-presentatoren en –acteurs mee. Ook
hun Zappelin-vriendjes zijn van de partij,
speciaal voor de allerkleinste bezoekers!
Ook zullen Kinderen voor Kinderen en
de finalisten van het Junior Songfestival
op het podium te bewonderen zijn. Het
Zapp Sinterklaasfeest wordt uiteraard
gepresenteerd door Dieuwertje Blok,
presentatrice van Het Sinterklaasjournaal.
Op 2 december wordt het Sintspektakel
uitgezonden op televisie.

Toen was geluk
heel gewoon
De serie Toen was geluk heel gewoon werd
in 2014 vertaald naar het witte doek. De
film, met Gerard Cox, Joke Bruijs en Sjoerd
Pleijsier in de hoofdrollen, vertelt het
verhaal van de Rotterdamse buschauffeur
Jaap Kooiman en zijn vrouw Nel. Het is
1974 en het Nederlandse voetbalelftal
heeft zojuist de bloedstollende WK-finale
verloren van aartsrivaal West-Duitsland.
Het hele land is in de rouw en uit pure
frustratie gooit Jaap zijn televisie uit het
raam. Deze gebeurtenis is het startsein
voor deze komische, spannende én
ontroerende familiefilm.

TV-PREMIÈRE

FINN
Finn (Mels van der Hoeven) woont met zijn
vader (Daan Schuurmans) op het platteland
en zit net als alle andere jongetjes op
voetbal. Finn zou echter veel liever
muziek maken, maar dat wil zijn vader
niet. Waarom, dat wil hij niet zeggen.
Als Finn vervolgens een oude man (Jan
Decleir) ontmoet die prachtig viool speelt,
verandert zijn leven totaal. In het geheim
gaat hij voortaan naar de man toe om te
oefenen, terwijl zijn vader denkt dat hij
gaat voetballen. Finn raakt betoverd door
de muziek. Is hij dan echt de enige die
inziet hoe magisch muziek kan zijn? Wat is
er toch aan de hand?

Er is nog zoveel
niet gezegd…
Er is nog zoveel niet gezegd… is een
documentaire over Paul van Vliet die dit
jaar 80 is geworden. Tijdens dit bijzondere
jubileumjaar wordt hij op de voet gevolgd
door zijn stiefdochter Laurien Hugas.
In kleedkamers, Paul’s zomerhuis, op de
middenstip van Koninklijk Theater Carré en
in zijn favoriete strandtent voert Laurien
lichte en vrolijke, maar ook intense en
kwetsbare gesprekken met haar stiefvader.
Ook spreekt Laurien haar moeder, Lidewij
van Vliet, over haar leven met Paul. Er is
nog zoveel niet gezegd… is het verhaal van
een creatieve, vitale en energieke man van
80 die haast heeft. Een filmisch portret van
een bevlogen man in een bewogen jaar.

Zapp Sinterklaasfeest
Woensdag 2 december

Toen was geluk heel gewoon

FINN

Er is nog zoveel niet gezegd

Om 16.55 uur op

Vrijdag 18 december 2015

Zondag 20 december 2015

Zaterdag 19 december 2015

Presentatie: Dieuwertje Blok

Om 20.35 uur op

Om 09.00 uur op

Om 16.35 uur op

www . omroepmax . nl

www . omroepmax . nl / televisie

www . omroepmax . nl

www . omroepmax . nl

www.facebook.com/omroepmaxlive
#ZappSinterklaasfeest
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www.facebook.com/omroepmax

www.facebook.com/omroepmax

www.facebook.com/maxdocumentaires
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Feestdagen

Maak de
Droom Waar
In december organiseert MAX samen met
Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland
(SWGN) wederom het Muziekfestival Maak
de Droom Waar. Het muziekfestival Maak de
Droom Waar is een jaarlijks evenement waar
11.000 verstandelijk gehandicapten (van
jong tot oud) naar toe komen om een hele
middag te genieten van optredens van door
hun gekozen artiesten. O.a. One Two Trio,
Willeke Alberti, Gers Pardoel, Nick & Simon,
Gebroeders Ko, Venga Boys en Jan Smit
maken hun opwachting.

MAX PROMS

Missie MAX

De jaarlijkse muzikale ontmoeting van
pop- en klassieke muziek MAX PROMS
laat duizenden mensen genieten van
live muziek en sfeervolle optredens.
Ook dit jaar brengt MAX zowel nationale
als internationale sterren bij elkaar op
de bühne. O.a. Tavares, The Three Degrees,
The New London Chorale, Tony Hadley én
- van eigen bodem - het Metropole Orkest
maken dit jaar hun opwachting.

Nederlandse militairen, politieagenten, de
marechaussee: het zijn mensen die vaak
maandenlang ver van huis zijn zónder
geliefden, familie en naasten. Natuurlijk
is het gemis tijdens de feestdagen erg
sterk. Om die reden heeft MAX samen
met onder andere Defensie Missie MAX in
het leven geroepen. Via deze weg krijgt
het thuisfront de gelegenheid om een
kerst- en nieuwjaarswens op te nemen, die
vervolgens door presentator Jan Slagter
bij militairen over de hele wereld bezorgd
wordt.

Eenzaamheid heerst helaas onder ouderen,
en met name gedurende de kerstdagen
is dit alleen-zijn extra confronterend.
Daarom heeft MAX de MAX Maakt Mogelijk
Kerstspecial in het leven geroepen. In de
Grote Kerk in Den Haag komen tijdens
de feestdagen 350 ouderen bij elkaar om
samen te genieten van een kerstdiner. De
aanwezigen kunnen tevens genieten van
mooie optredens van bekende artiesten, en
voor een aantal dinerende gasten zal de
avond onvergetelijk worden: hun diepste
wens zal eindelijk in vervulling gaan.

Missie MAX

Maak de Droom Waar
Zaterdag 19 december 2015

MAX PROMS

25 december 2015 en 2 januari 2016

MAX Maakt Mogelijk Kerstspecial

Om 16.10 uur op

Feestdagen 2015

Om 12.10 en 17.05 uur op

Feestdagen 2015

Presentatie: Jan Slagter

Presentatie: Jan Slagter

Presentatie: Jan Slagter

Presentatie: Jan Slagter

www . omroepmax . nl

@OmroepMAXlive #maakdedroomwaar
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MAX Maakt
Mogelijk
Kerstspecial

www . omroepmax . nl

www . missiemax . nl

www . maxmaaktmogelijk . nl

www.facebook.com/omroepmaxlive

www.facebook.com/omroepmax

www.facebook.com/maxmaaktmogelijk

@OmroepMAXlive #MAXproms

#MissieMAX

#MAXMaaktMogelijk
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Feestdagen

nieuw

Paul van Vliet:
One man show
2015

Joanna Lumley’s

Paul van Vliet trok al seizoenenlang volle
zalen met zijn zondagmiddagvoorstellingen.
Met een nieuwe voorstelling, Alleen op
zondag, staat hij ook dit theaterseizoen
op zondag in de Koninklijke Schouwburg
in Den Haag. In deze voorstelling passeert
een selectie van de beste werken uit
zijn repertoire, aangevuld met nieuwe
en scherpe teksten die actuele zaken
bespreken, de revue.
De mix van komische types, persoonlijke
liedjes en meeslepende verhalen maakt de
zondag compleet.

In dit fascinerende drieluik wordt Joanna
Lumley gevolgd op haar indrukwekkende
reis van Hong Kong naar Moskou over de
Trans-Siberische spoorlijn: de langste
spoorlijn ter wereld. Via China en Mongolië
reist Joanna door maar liefst zeven
tijdzones en dompelt zich onder in de
verschillende culturen waarmee ze in
aanraking komt. Iedere tussenstop gaat
gepaard met ontdekkingstochten door
uiteenlopende steden en ontmoetingen met
plaatselijke bewoners.

Trans-Siberian
Adventure

Tijd voor MAX

Alles went
behalve een vent

In de Tijd voor MAX Oudejaarsshow nemen
presentatoren Martine van Os en Sybrand
Niessen het afgelopen jaar door samen met
bekende gasten. Hoe zag 2015 er ook weer
uit en wat kunnen we verwachten in 2016?

Nog nooit eerder stond het ‘Gouden Koppel’
Joke Bruijs en Gerard Cox samen op de
bühne. De theaterkomedie Alles went behalve
een vent brengt daar verandering in. Het
stuk is op de gelijknamige columnbundel
van Yvonne Kroonenberg geïnspireerd en
vertelt het verhaal van een maatschappelijk
geslaagde man en zijn vrouw op leeftijd,
wiens huwelijk zijn beste tijd gehad heeft.
Komen ze er samen doorheen, of zullen ze
uiteindelijk ieder hun eigen weg gaan?

Oudejaarsshow

Tijd voor MAX Oudejaarsshow
Joanna Lumley’s Trans-Siberian Adventure

Donderdag 31 december 2015
Om 19.15 uur op

Alles went behalve een vent

Vrijdag 25 december 2015

Maandag 28, dinsdag 29 en
woensdag 30 december 2015

Donderdag 31 december 2015

Om 16.15 uur op

Om 18.55 uur op

Presentatie: Martine van Os
& Sybrand Niessen

Paul van Vliet: One man show 2015

www . omroepmax . nl

www . omroepmax . nl

www . tijdvoormax . nl

Om 17.40 uur
www . omroepmax . nl

www.facebook.com/tijdvoormax
www.facebook.com/omroepmax
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www.facebook.com/maxdocumentaires

@TijdvoorMAX #TijdvoorMAX

www.facebook.com/omroepmax
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televisie 2016

nieuw
SEIZOEN

nieuw
SEIZOEN

Dokter Deen

Heer &
Meester

De geliefde MAX-dramaserie Dokter Deen is
terug, en actrice Monique van de Ven kruipt
wederom in de huid van bevlogen huisarts
Maria Deen. Het derde seizoen zal zeker
een aantal onverwachte en erg spannende
wendingen bevatten. Zo zal dokter
Deen een aantal lastige knopen in haar
privéleven moeten doorhakken; de huisarts
heeft maar liefst drie aantrekkelijke
mannen die naar haar hand dingen. Ook
zijn er nieuwe personages aan het verhaal
toegevoegd, die voor flink wat reuring
komen zorgen op Vlieland en vertolkt zullen
worden door Abbey Hoes en Bram van der
Vlugt. Kortom: het nieuwe seizoen van
Dokter Deen mag je echt niet missen!

“Elke dag is Valentijnsdag!” Het
langverwachte tweede seizoen van
de spannende MAX-dramaserie Heer &
Meester begint op 28 januari 2016. Daan
Schuurmans speelt opnieuw de zeer
welgestelde, charismatische Valentijn
Rixtus Bentinck, die als baby te vondeling
gelegd werd bij een katholiek internaat.
In het nieuwe seizoen zet Valentijn zijn
zoektocht naar zijn verleden onverbiddelijk
door. Is de vrouw die in de seizoenfinale
zijn graf bezocht daadwerkelijk zijn
moeder? En welke nieuwe zaken liggen weer
klaar om opgelost te worden? Dit seizoen
is er tevens een hoofdrol weggelegd voor
Sophie van Winden.

M o n i q u e van d e V e n o v e r haa r man , s c e na r i o s c h r i j v e r E d w i n d e V r i e s , d i e z e s af l e v e r i ng e n
r e g i s s e e r d e : “Ik wist niet hoe dat zou gaan, dus dat was best spannend. Maar
ik kan zeggen dat ik het als fantastisch heb ervaren, eigenlijk net als de acteurs en alle
makers. Edwin is acteur, regisseur én schrijver. Hij weet heel goed wat hij in beeld wil
krijgen of hoe een acteur een rol moet spelen. Dat hij uiteindelijk zo veel afleveringen
heeft geregisseerd is noodgedwongen tot stand gekomen, maar het was echt heerlijk.”

Dokter Deen

Heer & Meester

Vanaf 4 januari 2016

Vanaf 28 januari 2016

Om 22.05 uur op

Om 20.30 uur op

www . omroepmax . nl /
dokterdeen
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www . omroepmax . nl /
heerenmeester

www.facebook.com/dokterdeen

www.facebook.com/heerenmeester

#DokterDeen

#HeerEnMeester
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verder in 2016

vernieuwd

Recht van
Spreken
Recht van Spreken komt terug! Op 6 en 13
januari zendt MAX een tweeluik van het
programma uit. In de eerste aflevering
spreekt Elles de Bruin met Jan Marijnissen,
binnenkort aftredend als voorzitter van
de SP. Op 13 januari kijkt schrijver Jan
Siebelink terug op zijn veelbewogen leven.

Meldpunt!
Meldpunt! verhuist! Een nieuw tijdslot
maakt dit seizoen nu al bijzonder. Naast
het actuele consumentennieuws staat in
Meldpunt! in elke aflevering één thema
centraal. De onderwerpen variëren van
problemen met verzekeraars, tot oplichting
via bijvoorbeeld internet en misstanden in
de zorg. Presentatrice Elles de Bruin wordt
iedere aflevering bijgestaan door de MAX
Ombudsman.

nieuw seizoen

Droomhuis
Gezocht
Sybrand Niessen gaat vanaf 15 februari
2016 weer met verschillende stellen op
zoek naar hun droomhuis, binnen én
buiten Europa, in het zevende seizoen
van Droomhuis Gezocht! Op basis van hun
budget en wensen gaat hij samen met
de kandidaten op zoek naar het ideale
huis. Naast de huizenjacht is er ook tijd
om kennis te maken met de cultuur en
gebruiken van het desbetreffende land.
Zo is Sybrand dit seizoen onder andere
te vinden in Italië, Suriname, Portugal,
Curaçao, Frankrijk, Zwitserland en Ierland.

Zwarte Zwanen
MAX zet in de serie Zwarte Zwanen het
onderzoek in de wereld van 1200 miljard
euro voort. Afgelopen zomer zorgden
Zwarte Zwanen 2 en 3 voor ophef, veel
kijkers en duizenden reacties. Cees
Grimbergen blijft vragen stellen, en die
vragen worden in de pensioenwereld niet
op prijs gesteld. Klassieke, degelijke
onderzoeksjournalistiek bij MAX!

Droomhuis Gezocht
Meldpunt!
Recht van Spreken

Vanaf dinsdag 12 januari 2016

6 en 13 januari om 20.30 uur op

Om 19.25 uur op

Presentatie: Elles de Bruin

Presentatie: Elles de Bruin

www . omroepmax . nl
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www . tijdvoormeldpunt . nl

Vanaf 15 februari 2016
Om 21.10 uur op
Presentatie: Sybrand Niessen
www . omroepmax . nl /
droomhuisgezocht

www.facebook.com/omroepmax

www.facebook.com/tijdvoormeldpunt

www.facebook.com/omroepmax

#RechtVanSpreken

#MeldpuntMAX

#DroomhuisGezocht

Zwarte Zwanen
Voorjaar 2016
Presentatie: Cees Grimbergen
www . omroepmax . nl
www.facebook.com/maxdocumentaires
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nieuw seizoen

Verhuisbericht

verder in 2016

nieuw seizoen

Gort à la Carte

Bed & Breakfast

Nederlands’ leukste wijnboer is terug
met een nieuw seizoen van Gort à la
Carte! Ook dit seizoen gaat Ilja Gort
zijn gastronomische neus achterna en
neemt hij de kijker mee op een culinaire
ontdekkingstocht door Frankrijk. Hij
doet zijn best het geheim van een goede
ratatouille te ontrafelen, probeert als
een echte Fransman te genieten van
varkensoren en vraagt zich af wie er ooit
op het idee gekomen is slakken te gaan
eten.

In het voorjaar van 2016 komt Bed &
Breakfast weer terug met een nieuw
seizoen. Wederom logeren drie stellen
allemaal één nacht in elkaars Bed &
Breakfast. Tijdens hun bezoek wordt ieder
vaasje, gordijntje en bed aan een grondig
onderzoek onderworpen. Bijzondere
slaapplekken worden uitgelicht, de
omgeving wordt verkend en de eigenaren
proberen de andere koppels zo goed
mogelijk in de watten te leggen.
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Erica Terpstra is weer fit en klaar om te
reizen! MAX maakt graag in het nieuwe
jaar weer een programma met de leukste
reisleidster van Nederland.

Vanaf januari 2016 verhuizen Tijd voor
MAX en Hallo Nederland naar NPO 1! Met
een nieuw adres, een nieuw tijdstip en
een nieuw decor, maar natuurlijk wel met
dezelfde toppresentatoren, starten beide
actualiteitenprogramma’s vol frisse moed
aan een nieuwe fase!

Gort à la Carte
Voorjaar 2016

Bed & Breakfast

Presentatie: Ilja Gort

Voorjaar 2016

www . omroepmax . nl /
gortalacarte

Fit for Travel!

www . omroepmax . nl /
bedenbreakfast

www.facebook.com/omroepmax

www.facebook.com/bedenbreakfast

#GortAlaCarte

#BedEnBreakfast

In de winterstop werken we aan een
spiksplinternieuw decor voor Tijd voor MAX.
Helaas kunnen we daar nog niets van
laten zien. Maar geloof ons: het gaat
er fantastisch uit zien!
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MAX
Avondconcert
Bij MAX Avondconcert op NPO Radio 4 zijn
elke zondag t/m donderdag registraties van
de mooiste klassieke concerten te horen,
zowel van Nederlandse en internationale
concertpodia.

TinekeShow

In Muziekwijzer gaan Edwin Rutten en
Mieke van der Weij op ontdekkingstocht
door de klassieke muziek. Samen met
musici leggen ze verbanden tussen bekende
en onbekende muziek en met luisteraars
praten ze over het stuk dat hun liefde voor
klassieke muziek deed ontvlammen.

Elke werkdag schuift een interessante gast
aan en is er fijne muziek uit de jaren ’60 en
’70 bij TinekeShow. Tineke de Nooij neemt
u mee langs de muziek van toen en van nu,
maar staat ook open voor verzoekplaten en
boeiende gesprekken met luisteraars.

MAX Avondconcert

Muziekwijzer

Zondag t/m donderdag
van 20.00 tot 22.30 uur op

Elke werkdag van
14.00 tot 16.00 uur op

Presentatie: Wouter Pleijsier &
Christiaan Kuyvenhoven

Presentatie: Edwin Rutten &
Mieke van der Weij

www . maxavondconcert . nl
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Muziekwijzer

www . muziekwijzer . nl

Elke werkdag zorgen Henk Mouwe en
Manuëla Kemp in Wekker-Wakker! voor een
prettige ochtend met heerlijke muziek
en veel actualiteit. Jan Rietman luidt
het weekend in op zaterdagochtend met
Wekker-Wakker Weekend!

Wekker-Wakker!

TinekeShow

Maandag tot en met zaterdag van
06.00 tot 10.00 uur op
Nostalgia

Elke werkdag van
12.00 tot 14.00 uur op

WekkerWakker!

Nostalgia

Presentatie: Tineke de Nooij
www . tinekeshow . nl

Presentatie: Henk Mouwe,
Manuëla Kemp & Jan Rietman
www . wekkerwakker . nl

www.facebook.com/avondconcert

www.facebook.com/muziekwijzer

www.facebook.com/tinekeshow

www.facebook.com/wekkerwakker

#MAXavondconcert

#Muziekwijzer

#TinekeShow

#WekkerWakker
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De Perstribune
In De Perstribune kijkt Govert van Brakel
elke week terug op de afgelopen media- en
sportweek en vooruit op wat komen gaat.
In het eerste uur schuift een gast uit de
wereld van de media aan, in het tweede uur
een gast uit de sportwereld. Tv-recensent
Ron Vergouwen overziet de televisieweek
in ‘Kassie Kijken’ en verslaggever Jules van
der Wardt gaat als ‘Vliegende Keep’ op zoek
naar mooie en persoonlijke sportverhalen.
Om de week zullen Elles de Bruin en
Margreet Reijntjes aanschuiven als
co-presentator bij Govert.

De Perstribune
Elke zondag van
12.15 tot 14.00 uur op
Presentatie: Govert van Brakel
www . deperstribune . nl

Jazz in the
Morning
Jazzliefhebbers Edwin Rutten en Tuffie
Vos nemen de luisteraar op zaterdag- en
zondagochtend mee langs hun favoriete
jazzplaten. Op zaterdag is het de beurt
aan Tuffie, op zondag neemt Edwin het
voortouw. Zoals het er nu naar uitziet valt
per 1 januari het doek voor NPO Radio 6.
Helaas betekent dit tevens het einde van
Jazz in the Morning.

Nachtzuster
In Nachtzuster beantwoordt Astrid de Jong
de vragen van luisteraars. Welke leuke maar
prangende vragen zullen voorbij komen?

Jazz in the Morning

Nachtzuster

Elke zaterdag en zondag van
07.00 tot 10.00 uur op

Elke donderdag- op vrijdagnacht van
02.00 tot 06.00 uur op

Presentatie: Edwin Rutten & Tuffie Vos

Presentatie: Astrid de Jong

www . omroepmax . nl /
jazzinthemorning

www . omroepmax . nl /
nachtzuster

Ron’s
RadioShow
Heerlijke muziek, leuke spelletjes en een
gezonde dosis humor: dat is de perfecte
beschrijving van Ron’s RadioShow met
Ron Brandsteder. Iedere zaterdag kunnen
luisteraars met hem genieten van de
mooiste nostalgische muziek. Ook wordt
één van Ron’s populaire radioquizzen
gespeeld: Geen Ja, Geen Nee en
De Cover Quiz.

Ron’s RadioShow
Iedere zaterdag van
14.00 tot 16.00 uur op

Nostalgia

Presentatie: Ron Brandsteder
www . ronsradioshow . nl
www.facebook.com/ronsradioshow

@DePerstribune
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@Nachtzuster

#RonsRadioshow
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MEER VAN MAX

MAX Magazine

nieuw

Tijd voor
MAX Radio

MAX Magazine biedt wekelijks in
grote letter een overzicht van de bij
ouderen meest populaire radio- en
televisieprogramma’s. Daarnaast vindt de
lezer in het magazine inspirerende verhalen
over het leven en relevante informatie over
geestelijk en lichamelijk welzijn, dagjes
weg, financiën en onze maatschappij. Het
Magazine heeft een betaalde oplage van
ruim 90.000, waarvan 65.000 abonnees
(Bron: HOI). MAX Magazine is de enige van
alle omroepmagazines die de oplage ziet
toenemen. In de losse verkoop staat het
omroepblad van MAX inmiddels in de Top 5
best verkochte tv-magazines met meer dan
26.000 exemplaren per week.

Tijd voor MAX krijgt er een radiobroertje
bij: vanaf januari zal op NPO Radio 5 elke
werkdag tussen 18.00-20.00 uur een nieuw
programma te horen zijn:
Tijd voor MAX Radio. Met mooie muziek en
goede gesprekken bij het nieuws wordt
aangehaakt op het gevoel van de dag.
Presentatrices Elles de Bruin en Margreet
Reijntjes nemen, samen met een mannelijke
presentator die nog bekend gemaakt zal
worden, Tijd voor MAX Radio voor hun
rekening. Het Radio 1-programma Twee
Dingen dat Elles en Margreet presenteren
komt per 1 januari te vervallen.

nieuw

MAX Ombudsman

MAX Vandaag

Leden van MAX kunnen met hun juridische
problemen terecht bij de MAX Ombudsman
die bestaat uit juristen Jeanine Janssen
en Rogier de Haan. Zij worden ondersteund
door een team van juristen en deskundige
vrijwilligers. Klachten op het gebied van
consumentenrecht, reizen, verzekeringsrecht,
(medische) letselschade, WMO en AWBZ
zullen dagelijks worden behandeld. De
MAX Ombudsman heeft een vaste rubriek
in het MAX Magazine en vervult een
spilfunctie tussen de leden en de radioen televisieredacties. Niet-leden die door
pech, onrecht of juridische verwikkelingen
maatschappelijk in een uitzichtloze situatie
zijn beland kunnen terecht bij de Soresdienst
van de Stichting MAX Maakt Mogelijk.

Relevante en betrouwbare informatie is
voor 50-plussers soms lastig te vinden
op het internet. Daarom is MAX Vandaag
in het leven geroepen: een website waar
50-plussers relevante informatie op het
gebied van tien verschillende thema’s
kunnen vinden, waar onderling debat en
opinievorming plaatsvindt en waar ouderen
elkaar kunnen inspireren. De artikelen op
MAX Vandaag zijn nauw afgestemd op de
televisieproducties, zodat kijkers voor,
tijdens en/of na de uitzending met elkaar
in gesprek kunnen gaan. Ook zal er leuke
web-only content geplaatst worden, en
zullen alle thema’s een vaste columnist
hebben. Naast externe deskundigen als
Janneke Brinkman-Salentijn (Huis & Tuin)
en Else-Marie van den Eerenbeemt (Familie
& Relatie), zullen ook bekende MAX’ers als
Janny van der Heijden (Eten & Drinken),
Ted van Essen (Gezondheid & Sport), Nico
de Haan (Natuur & Milieu) en Erica Terpstra
(Reizen) hun expertise delen. MAX Vandaag:
informatie, opinie en actie voor en door
50-plus.

Tijd voor MAX Radio
Elke werkdag van
18.00 tot 20.00 uur op
Presentatie: Elles de Bruin &
Margreet Reijntjes
www . omroepmax . nl

www . maxmagazine . nl

www . omroepmax . nl /
maxombudsman

www.facebook.com/tijdvoormax
@tijdvoormax
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www.facebook.com/maxvandaag
@OmbudsmanMAX

@maxvandaag
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Vormgeving: Reclamebureau Holland

p e r s c o n ta c t
Omroep MAX
Media Park
Sumatralaan 45
1217 GP Hilversum
Telefoon
035 677 54 09
Contactpersonen:
Charlotte Mutsaers;
charlotte.mutsaers@omroepmax.nl
Jeroen Bos;
jeroen.bos@omroepmax.nl
www.omroepmax.nl/pers

