De familie Meiland is inmiddels terug in Nederland, maar wie denkt dat
Martien, Erica, Maxime en kleine Claire in 2021 lekker rustig verder kunnen
inburgeren in het Gelderse Hengelo, heeft het mis. De familie legt net de
laatste hand aan het inrichten van hun nieuwe huizen, maar de verf is nog niet
droog of er barst een bom en ze moeten hun optrekje alweer verlaten.

Onontdekte Nederlandstalige artiesten worden op de voet gevolgd in hun
jacht naar eeuwige faam en succes. Ze zijn ambitieus, streven naar een
carrière in de spotlight.

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?

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.

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.
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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.

De familiequiz Wie van de 3 is terug met het vertrouwde panel Britt
Dekker, Martien Meiland, Najib Amhali en Ryanne van Dorst.
Laatstgenoemde kwam vorig seizoen overtuigend als winnaar uit de
bus: Ryanne stelde slimme vragen en voelde feilloos aan wie van de
drie de échte fakir, ambulancebroeder of straaljagerpiloot was. Onder
leiding van Wendy van Dijk gaat het bloedfanatieke viertal in het
tweede seizoen weer de strijd met elkaar aan.
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