




Hij is nog niet weg of daar is hij weer: de flamboyante vakantieparkenmiljonair 

Peter Gillis. Het vakantieseizoen staat voor de deur en dus moeten zijn parken 

en mensen er klaar voor zijn. Als de boel open mag, moet alles er immers weer 

spic en span uitzien om de kassa’s weer massaal te laten rinkelen.

Zeven bekende presentatoren zijn voor even privéchauffeur. Ze vervoeren 

gewone mensen naar een ongewoon, bijzonder of belangrijk moment in hun 

leven. Deze passagiers delen hun verhaal. Het chauffeursteam bestaat uit 

Wendy van Dijk, Britt Dekker, Johnny de Mol, Jeroen van de Boom, Gordon, 

Winston Gerschtanowitz en Dennis van der Geest. Zij bezorgen de passagiers 

de rit van hun leven! 



In Gestalkt worden mensen die last hebben van een stalker geholpen. Deze 

slachtoffers zijn vaak doodsbang en schakelen als laatste redmiddel de hulp 

van het programma in. In het nieuwe seizoen gaat Olcay Gulsen de strijd aan 

met de meeste hardnekkige stalkers. 

Na een intensieve spoedcursus gaan Isa Hoes, Monic Hendrickx, Olcay Gulsen en 

Richard Groenendijk aan de slag in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 

Zij ervaren hoe zwaar, maar zeker ook hoe mooi en bijzonder werken in de zorg is. 

Elke BN-er helpt mee op een afdeling, van het verschonen van patiënten tot het 

bieden van een luisterend oor voor jong en oud. Hoe ervaren deze vier BN-ers het 

dagelijks werk in een ziekenhuis? Zijn zij uit het juiste hout gesneden voor de zorg? 



Ouders die dolgraag willen verhuizen maar hun kinderen niet, geven in het 

nieuwe SBS6 programma Kinderen kopen een huis de regie volledig uit 

handen. Maandenlang hebben de kinderen hun hakken in het zand gezet 

maar nu de rollen zijn omgedraaid hopen de ouders dat hun kroost wel wil 

meewerken. Samen met presentatrice Leonie ter Braak en makelaar Geert 

Klaver gaan ze op huizenjacht.

In het nieuwe feelgood programma De Mol’s Hoop koppelt Johnny de Mol 

succesvolle ondernemers aan gezinnen met financiële en andere problemen. 

Johnny geeft elke ondernemer tien weken de tijd om de situatie van een gezin 

te verbeteren. Niet door ze een zak geld te geven, maar door er als mentor 

voor ze te zijn en met raad en daad bij te staan. De Mol’s Hoop vertelt in zes 

ontroerende en inspirerende afleveringen hoe kwetsbaar het leven kan zijn, 

en hoeveel mensen - hoewel ze elkaar nooit eerder ontmoet hebben - voor 

elkaar kunnen betekenen.



In het nieuwe SBS6-programma Petit Chateau gaan Maxime en Montana Meiland 

langs bij jonge gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn om een 

babykamer op tijd op orde te krijgen. In een handomdraai toveren de meiden de 

babykamer om tot een waar paleis. Ze laten dromen uitkomen door een 

babychateau te creëren. Maxime en Montana doen dit compleet op hun eigen 

manier: met veel creativiteit, een flinke dosis overmoed en lef, een beperkt budget 

en de juiste contacten helpen zij de gezinnen aan een prachtig Petit Chateau. Hun 

motto: Niets is te gek, alles kan en droom vooral groot.

SBS6 brengt de taalquiz 10 voor Taal in een compleet nieuw jasje terug op TV. 

Harm Edens maakt zijn presentatiedebuut bij SBS6 en test de kandidaten met 

nieuwe taalspellen op hun kennis van de Nederlandse taal. In vijf quizrondes 

spelen twee teams tegen elkaar. Ze lossen taalpuzzels op en breken zich het 

hoofd over netelige spellingkwesties, de betekenis van bijzondere woorden, 

spreekwoorden en afkortingen. Het plezier om taal staat voorop: Harm leidt 

de teams langs geestige taalslippertjes, wonderlijk woordgebruik en 

prikkelende breinbrekers.



In de van oorsprong Engelse tv-hit The Cube moeten kandidatenduo’s 

opdrachten uitvoeren in een grote high tech transparante kubus. De spellen 

lijken simpel, maar blijken in de praktijk een stuk moeilijker dan gedacht. 

Binnenin The Cube draait het allemaal om een combinatie van lef, 

behendigheid, stalen zenuwen en een beetje geluk. En dat maakt dat je op het 

puntje van je stoel zit bij deze spannende, nieuwe spelshow. Onder leiding van 

Gordon moeten de duo’s zeven spellen tot een goed einde brengen om kans 

te maken op een bedrag van 100.000 euro.

First & Last is een hilarisch spelprogramma waarin in iedere aflevering 11 

kandidaten in een afvalrace vier spelrondes en een finale spelen. Na iedere 

spelronde valt de eerste en laatste kandidaat af. De drie finalisten maken kans op 

maximaal 25.000 euro. De presentatie ligt in handen van Martien Meiland en Britt 

Dekker. 



Ook dit jaar zijn de deelnemers in de zangwedstrijd heel gevarieerd. Van opera 

tot fado, van pop tot jazz en van blues tot close harmony, alle muziekgenres 

komen aan bod. De deelnemers zullen alles in de strijd moeten gooien om 

minstens vier van de vijf juryleden tot de laatste noot geboeid te houden, 

want alleen dan zijn ze door. En dat is lastig, want de jury kan elk moment van 

mening veranderen. De uiteindelijke winnaar gaat er vandoor met een bedrag 

van maar liefst 100.000 euro. 

In Hoge Bomen schetst Jeroen van der Boom in een persoonlijk gesprek aan de 

piano de levenslijn van zijn bekende hoofdgast. Samen herbeleven ze bijzondere 

momenten, met behulp van video's, foto's en de muziek die bij die momenten past. 

Met anekdotes van jeugdvrienden, bekende collega's komen met een verrassing, 

herinneringen worden opgehaald, kortom: elke aflevering is gevuld met een lach en 

een traan.



In Deze quiz is voor jou maakt Linda de Mol veel quizzende

kandidaten, zowel thuis als in de studio, blij met mooie geldbedragen. 

Echter is voor één speciaal persoon een bijzondere rol weggelegd. 

Deze show is speciaal opgezet om diegene aan het eind zoveel 

mogelijk geld mee te kunnen geven. Deze hoofdrolspeler weet nog 

van hélemaal niks en is aangemeld door een dierbare die ons heeft 

laten weten hoe goed deze persoon een mooi geldbedrag kan 

gebruiken.

Een uniek muziekprogramma waarin 36 Nederlandse artiesten elk 

afzonderlijk in een oorspronkelijke videoclip hun ideale duet zingen 

met hun idool, een bekende popster of overleden wereldster. 

Via state-of-the-art technieken worden ze onderdeel van de 

videoclips. Dit levert 36 unieke duetten op: spectaculaire videoclips 

met muzikale hoogstandjes. Centraal staan de verhalen achter elk 

uniek duet.
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Maak kennis met Dr Hugh Knight, een
vooraanstaande hartchirurg uit Sidney. Hij heeft het 
allemaal: talent, een mooi leven, hij is charmant en 
soms een tikkeltje arrogant. En dan stort zijn wereld
in. Geschorst door het ziekenhuis en hierdoor
gedwongen om als huisarts in zijn geboortedorp te
gaan werken, merkt hij al snel dat het leven op het 
platteland niet zo rustig is als hij oorspronkelijk dacht. 

Maak kennis met Dr Hugh Knight, een
vooraanstaande hartchirurg uit Sidney. Hij heeft het 
allemaal: talent, een mooi leven, hij is charmant, 
soms een tikkeltje arrogant. En dan stort zijn wereld
in. 
Geschorst door het ziekenhuis, en hierdoor
gedwongen om als huisarts in zijn geboortedorp te
gaan werken, merkt hij al snel dat het leven op het 
platteland niet zo rustig is als hij van te voren
inschatte. 
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vooraanstaande hartchirurg uit Sidney. Hij heeft het 

allemaal: talent, een mooi leven, hij is charmant en 

soms een tikkeltje arrogant. En dan stort zijn wereld
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platteland niet zo rustig is als hij oorspronkelijk dacht. 
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Mom (vanaf 27-5) Mom (vanaf 27-5) Mom (vanaf 27-5) Mom (vanaf 27-5) Mom (vanaf 27-5)

Mom (vanaf 4-5) Mom (vanaf 4-5) Mom (vanaf 4-5) Mom (vanaf 4-5) Mom (vanaf 4-5) Border Securi ty Border Securi ty

The Big Bang Theory The Big Bang Theory The Big Bang Theory The Big Bang Theory The Big Bang Theory

Veronica  Ins ide Veronica  Ins ide 1-5 Aquaman - premiere 2-5 San Andreas

(t/m 17-5) 4-5 Fast & Furious  8 5-5 Dunkirk SWAT S4 (t/m 17-5) 8-5 Deadpool 9-5 Skyscraper

11-5 Fast & Furious Presents: Hobbs & 

Shaw - premiere 12-5 The Meg - premiere (op 27-5 dubbel ) 15-5 Deadpool  2 16-5 Rampage: Big Meets  Bigger

24-5 John Wick: Chapter 2 18-5 Overdrive - premiere 19-5 Jurass ic World 21-5 Kong: Skul l  Is land 22-5 Red 23-5 Centra l  Intel l igence

13-5 Bad Times at the El Royale - 

premiere

25-5 John Wick 3: Parabellum - 

premiere 26-5 Jurass ic World: Fa l len Kingdom 28-5 Godzi l la  29-5 Red 2 30-5 Baywatch

Manhunt: Deadly Games

7-5 Aquaman 1-5 Suicide Squad 2-5 Unstoppable

14-5 Jurass ic Park 8-5 Spider-Man: Homecoming 9-5 Twister

3-5 San Andreas 4-5 Need for Speed 5-5 Inglourious  Basterds 21-5 The Lost World: Jurass ic Park 15-5 Green Lantern 16-5 The Meg

10-5 Skyscraper 11-5 Gran Torino 12-5 Deep Ris ing 28-5 Jurass ic Park 3 22-5 The A-team 23-5 Spy

17-5 Deadpool 2 18-5 Transporter: Refueled 19-5 Rampage: Big Meets Bigger 29-5 Chips 30-5 Vacation - premiere

24-5 Dredd 25-5 Upgrade - premiere 26-5 Deep Blue Sea Manhunt: Deadly Games  (27-5)

31-5 The Nice Guys Bl indspot S3



 

 


















