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HIGHLIGHTS

ONS HUIS VOL
SPULLEN
Uitpuilende kledingkasten, overvolle wasmanden,
propvolle voorraadkasten en overal speelgoed. De
meeste ouders klinkt dit bekend in de oren! In Ons
Huis Vol Spullen schiet Lieke gezinnen te hulp die
door de bomen (en bezittingen) het bos niet meer
zien. Samen met een opruimexpert helpt Lieke
mensen structuur aan te brengen.

THE REPAIR SHOP

DOSSIER VAN DEN
HEUVEL

In The Repair Shop zet een team van ambachtslieden
en vakmensen hun vaardigheden in om beschadigde,
gebroken en gekoesterde voorwerpen in volle glorie te
herstellen. De kijker wordt op een emotionele reis vol
verhalen meegenomen over wat deze voorwerpen
hebben betekend voor hun eigenaren en de impact die
het op hen heeft als deze persoonlijke schatten nieuw
leven wordt ingeblazen. De Nederlandse versie van
deze Britse BBC-hit wordt gepresenteerd door
Humberto Tan.

Een nieuw seizoen van de reportageserie waarin
misdaadverslaggever John van den Heuvel de hele
wereld over reist om slachtoffers van criminaliteit bij
te staan. Samen met zijn team pakt hij in Dossier
Van Den Heuvel verschillende vormen van misdaad
aan en geeft hij een ongepolijste inkijk in zijn missie
naar gerechtigheid.

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER

VANAF DINSDAG 3 SEPTEMBER

20.30 UUR

21.30 UUR

21:30

TALKSHOW OM HALF 11
Dagelijkse talkshow waarin Beau, op geheel eigen wijze, de dag doorneemt met actuele
gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen en
persoonlijk raken.

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER

22.30 UUR

ELKE WERKDAG

BEAU VAN ERVEN DORENS

EXPEDITIE ROBINSON
Een gloednieuw seizoen van het best bekeken survival-programma. In Expeditie
Robinson proberen bekende Nederlanders te overleven op een onbewoond
eiland. De avonturiers reizen af naar een exotische plek die de hemel op aarde
lijkt te zijn, maar niets is minder waar. De deelnemers zijn snel overtuigd dat de
'hel op aarde' bestaat. De deelnemers strijden in Expeditie Robinson op een
aantal onbewoonde eilanden om de Robinsontitel. Wie het langste overblijft wint
deze felbegeerde titel. Dit jaar krijgt presentatrice Nicolette Kluijver een nieuwe
collega: niemand minder dan Kaj Gorgels. Hij heeft in 2017 zelf deelgenomen aan
Expeditie Robinson en in 2018 presenteerde hij meerdere malen het programma
Eilandpraat.

Chief Content Officer Peter van der Vorst met een
nieuwtje rechtstreeks vanaf zijn vakantieadres.

VANAF ZONDAG 1 SEPTEMBER

20.00 UUR

16 AFLEVERINGEN

NICOLETTE KLUIJVER & KAJ GORGELS

Foto door Marieke na
akkoord Nicolette

VER VAN HUIS
Angela Groothuizen gaat in het nieuwe
programma Ver Van Huis op reis met
probleemgezinnen om hen op locatie te helpen een
nieuwe start te maken. Gezinsleden van de families
die meedoen leven soms totaal langs elkaar geen
vanwege drukke banen, school, sociale druk en
afleiding als games, social media en smartphones. De
families gaan daarom met z'n allen op reis naar een
bijzondere bestemming in het buitenland. De
bedoeling is om daar terug naar de basis te gaan,
elkaar weer terug te vinden als gezin en tijd te nemen
om echt te ervaren wat er in de ander omgaat.
VANAF DINSDAG 3 SEPTEMBER
20.30 UUR

HET SPIJT ME

JE KENT ME TOCH
SCHAT

Het razend populaire programma uit de jaren
negentig, Het Spijt Me, komt weer terug naar RTL 4!
'Het Spijt Me' brengt mensen weer bij elkaar die op
gespannen voet staan met elkaar: broers en zussen
die vechten om een erfenis, vrienden die elkaar al
jaren niet meer spreken of ouders en kinderen die
niet meer met elkaar praten door onenigheid over
bijvoorbeeld de opvoeding van hun (klein)kind. Het is
hét programma om iedereen weer samen te brengen.
En dan is 'het spijt me' zeggen alles wat nodig is,
maar tegelijkertijd ook ontzettend moeilijk. Caroline
Tensen reikt mensen de hand om deze eerste stap te
zetten.

In het programma Je Kent Me Toch Schat? gaan 8
koppels de uitdaging aan om te bewijzen dat zij
elkaar het beste kennen. De koppels vertoeven in
een mooi kasteel waar door middel van leuke spellen
de ultieme test wordt ondergaan: welk koppel kent
elkaar het beste? En welke koppel wint een geheel
verzorgde second honeymoon? De presentatie ligt in
handen van de enige echte Dr. Love Robert ten
Brink en Vivienne van den Assem.

VANAF WOENSDAG 4
SEPTEMBER
20.30 UUR

VANAF WOENSDAG 4 SEPTEMBER
21.30 UUR

CHANTAL’S PYJAMA PARTY
Jarenlang nodigde Chantal Janzen zichzelf uit bij bekend Nederland voor de
leukste logeerpartijen. Hoog tijd dat het dekbed eens flink wordt opgeschud en
dat pakt Chantal meteen groots aan. Vanaf september start bij RTL 4 een
gloednieuwe tv-reeks van Chantal waarbij ze logeren bij BN’ers naar een heel
nieuw niveau tilt. Ze sluit de serie af met een very big bang: de grootste pyjama
party van Nederland op 15 & 16 november in de Ziggo Dome. Ook bekende
slaapgasten maken daar hun acte de présence waaronder Lil’ Kleine, Famke
Louise, Maan, Wibi Soerjadi, Corry Konings, Glennis Grace, Peter Jan Rens en
Tijl Beckand. Enige voorwaarde: iedereen (incl. publiek) moet in pyjama naar de
Ziggo Dome komen!

VANAF DONDERDAG 5 SEPTEMBER

20.30 UUR

7 AFLEVERINGEN

CHANTAL JANZEN

THE BIG MUSIC QUIZ
In een nieuw seizoen van deze muzikale spelshow
nemen twee teams met BN'ers het in teamverband én
individueel tegen elkaar op in diverse rondes. Hoeveel
weten de artiesten, presentatoren, actrices, modellen
en cabaretiers van muziek? Hoe snel herkennen ze
een versneld afgespeeld nummer? En herkennen ze
de klassiekers als deze live worden uitgevoerd op een
andere manier? Er wordt gestreden om de winst en
daarmee de eeuwige roem.

THE MASKED SINGER

DANCING WITH THE
STARS

De internationale hit The Masked Singer komt
vanuit Korea naar Nederland! Het draait allemaal om
een zangwedstrijd waarin bekende Nederlanders
onherkenbaar op het podium staan. Niemand weet
wie er achter de maskers zitten. Ruben Nicolai
presenteert het programma en teamcaptains Carlo
Boszhard en Gerard Joling zullen samen met hun
team hun uiterste best moeten doen om de identiteit
van de zanger(es) te achterhalen. Op de zender FOX
een enorme hit en vanaf vrijdag 6 september bij RTL
4!

Na 10 jaar afwezigheid keert Dancing With The Stars
terug! Nu komt de show terug op de buis met Chantal
Janzen en Tijl Beckand als presentatieduo. In dit
programma voor het hele gezin draait het om 'ballroom
dancing’. Misschien wel de opvallendste deelnemer dit
jaar is snowboardster Bibian Mentel, die het afgelopen
jaar ernstig ziek is geweest. Naast de snowboardster
zitten ook Heleen van Royen, Anouk Hoogendijk,
Tooske Ragas, Samantha Steenwijk, Berget Lewis,
Barrie Stevens, Gijs Staverman, Keizer, Rutger Vink en
Jamie Trenité hun beste beentje voor.

VANAF DONDERDAG 5 SEPTEMBER

VANAF VRIJDAG
27 SEPTEMBER

VANAF ZATERDAG 7 SEPTEMBER

21.30 UUR

20.30 UUR

20.00 UUR

TABOE
In een unieke mix tussen human interest en comedy
gaat Philippe Geubels in Taboe op zoek naar de
grenzen van zijn humor en lacht met mensen om wie
je eigenlijk niet mag lachen. Elke week gaat comedian
Philippe op pad met vier mensen voor wie het leven
niet altijd een pretje is: ongeneeslijk zieken,
psychiatrische patiënten, mensen met een beperking,
holebi's, zwaarlijvigen, blinden, mensen die in
armoede leven of die een andere huidskleur hebben.
Hij wil een taboe doorbreken en maakt een
comedyshow: vóór hen, maar ook óver hen.

FAMILIE KRUYS

GOEDE TIJDEN,
SLECHTE TIJDEN

Aan het einde van het vierde seizoen werden de
kijkers van Familie Kruys met een gigantische
cliffhanger in spanning gelaten. In de bewuste
aflevering is te zien hoe Ruxandra bevalt van
dochtertje Candida. Maar terwijl de hele familie aan
het bed van de kersverse Kruys-telg staat, krijgt
Thomas plotseling last van zijn hart. De
pater familias van de Kruysjes zakt - in het bijzijn van
Bette - in elkaar. Op het moment dat Ruxandra haar
baby voor het eerst laat zien aan Kirk, Morten en
Johan, komt in een shock verkerende Bette
binnengelopen. Ze heeft vreselijk nieuws: er is iets
ernstigs met Thomas gebeurd... Hoe dit afloopt is te
zien in het nieuwe seizoen!

De zomercliffhanger stond in het teken van
verschillende verrassende wendingen. Zo was
Janine getuige van het huwelijk van Ludo en Billy,
kusten Daan en Nina elkaar en raakte Jojo plotseling
buiten bewustzijn tijdens haar optreden. Wat is er
gebeurd en wat zijn de gevolgen? Echter blijft de
grootste vraag of Amir het zal overleven. Een rake
klap bracht hem in kritieke toestand, maar tijdens zijn
reanimatie lijkt hij zijn hartslag te verliezen… Eén
ding is zeker: van meerdere Meerdijkers staat het
leven op z’n kop in de start van het nieuwe seizoen.

VANAF ZATERDAG 31 AUGUSTUS

VANAF ZONDAG 1 SEPTEMBER

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER

21.30 UUR (VANAF 7/9 22.30 UUR)

21.30 UUR

20.00 UUR
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18:00

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

18:15
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Editie NL

Editie NL

Editie NL

Editie NL
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RTL Woonmagazine

18:30

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

19:30

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

20:00

Goede Tijden, Slechte
Tijden

Goede Tijden, Slechte
Tijden

Goede Tijden, Slechte
Tijden

Goede Tijden, Slechte
Tijden

Goede Tijden, Slechte
Tijden

Dancing With The Stars
Expeditie Robinson

20:30
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Ver Van Huis

Het Spijt Me

Chantal’s Pyjama Party
The Voice Senior
Vanaf 27/9: The Masked
Singer

21:30

Dancing With The Stars
(vervolg)

Familie Kruys

The Repair Shop

Dossier Van Den Heuvel

Je Kent Me Toch Schat?

The Big Music Quiz

22:30

Talkshow Om Half 11

Talkshow Om Half 11

Talkshow Om Half 11

Talkshow Om Half 11

Talkshow Om Half 11

Taboe

Je Kent Me Toch Schat?
(hh)

23:30

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

22:00

HOLLAND’S NEXT TOP MODEL

MAKING A MODEL MET YOLANDA
HADID

Welke kandidaat heeft het in zich om de hoofdprijs te winnen én de prestigieuze titel
te mogen dragen? Onder leiding van presentatrice Anna Nooshin en de jury wordt
het nieuwe topmodel in spé gezocht. Zij neemt de aanstaande modellen - meisjes
én jongens - mee in de keiharde wereld van glamour, fashion en beauty. In elke
aflevering is er een opdracht en na beoordeling van de eindfoto moet iemand de
wedstrijd verlaten. De uiteindelijke winnaar krijgt de titel Holland’s Next Top Model
én een modellencontract.

In Making A Model Met Yolanda Hadid krijgen zes jonge modellen de kans om
hun dromen waar te maken in New York. Daarbij worden ze begeleid door de
Nederlandse Yolanda Hadid, de moeder van topmodellen Gigi en Bella Hadid.
Onder haar begeleiding volgen ze een intensief trainingsprogramma. Alleen de
beste maken kans om het nieuwe toptalent te worden.

VANAF MAANDAG 2
SEPTEMBER

20:30 UUR

16 AFLEVERINGEN

VANAF MAANDAG 2
SEPTEMBER

21:30 UUR

8 AFLEVERINGEN

HORRORHUURDERS
& HUISJESMELKERS
De aanhoudende huizencrisis in het Verenigd
Koninkrijk heeft geleid tot een toenemend aantal
conflicten tussen ontevreden huisbazen en boze
huurders. In Horrorhuurders & Huisjesmelkers
volgen we de situaties van deze ontevreden mensen.

DE DEURWAARDERS

VOOR DE RECHTER

Nieuw seizoen van De Deurwaarders waarin het
werk van deurwaarders op de voet wordt gevolgd en
schuldenaren hun soms schrijnende verhaal doen,
waarbij de emoties geregeld hoog oplopen.

In Voor De Rechter worden confrontaties tussen
rechter en burger in verschillende rechtbanken in
Nederland gevolgd. Bij een rechtszaak zijn de
belangen altijd groot. Er staat altijd iets op het spel
voor de verdachte, het slachtoffer of een burger die
zijn recht wil halen. De personen die oog in oog met
de rechter staan, worden tijdens het proces op de
voet gevolgd en horen aan het eind direct de
uitspraak. Deskundigen haken in op de verhalen met
interessante feiten en leggen uit hoe de rechter tot
zijn oordeel komt.

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER

VANAF DINSDAG 3 SEPTEMBER

VANAF DINSDAG 3 SEPTEMBER

19.30 UUR

20.30 UUR

21.30 UUR

RANKING THE STARS

FOUTE VRIENDEN OP VAKANTIE

Ranking The Stars is vanaf september nieuw te zien bij RTL 5! Presentator Paul
de Leeuw legt tien bekende kandidaten vragen voor die zijn behandeld door een
panel van ‘gewone burgers’. Aan de hand van de vragen moeten de BN'ers zichzelf
en hun medekandidaten ranken: op díe plaats op een lijst van één tot tien zetten die
de gewone Nederlander ze heeft toebedeeld. Elke op het juiste nummer geplaatste
deelnemer levert één punt op. Degene (of degenen) die in één uitzending de
meeste punten krijgt, wint de desbetreffende aflevering.

Een nieuw seizoen van het hilarische programma, waarbij de kijkers soms zelfs
plaatsvervangende schaamte krijgen. De foute vrienden gaan dit keer naar
Curaçao, daar laten ze elkaar om beurten grappige, gewaagde en vaak gênante
opdrachten uitvoeren. Degene die de opdracht uitvoert heeft een oortje in, waarmee
de andere drie hem kunnen vertellen wat hij moet doen. Alles wordt vastgelegd met
verborgen camera's. Durven de vrienden alle ingefluisterde opdrachten ook uit te
voeren of hardop uit te spreken? Degene die aan het eind van elke aflevering de
minste ballen blijkt te hebben, is de loser en krijgt een straf die je zelfs je ergste
vijand niet toe zou wensen.

VANAF WOENSDAG 4
SEPTEMBER

20:30 UUR

8 AFLEVERINGEN

VANAF WOENSDAG 4
SEPTEMBER

21:30 UUR

8

AFLEVERINGEN

ALARMCENTRALE:
PECH ONDER DE ZON

EERSTE HULP BIJ
FESTIVALS

EILANDPRAAT

In De Alarmcentrale: Pech Onder De Zon volgen
we de ANWB die gestrande Nederlanders in Europa
helpt. Jochem van Gelder zal daarbij meelopen met
één van de ANWB-medewerkers die zijn werk
verricht om de kapotte voertuigen te maken.

In Eerste Hulp Bij Festivals volgen we medisch
professionals terwijl zij zich inzetten voor onze
veiligheid en gezondheid op de vele evenementen
die Nederland rijk is. Van hardcore dance event tot
bloemencorso, van de Nijmeegse Vierdaagse tot
Pride Amsterdam, van bloedneus tot ernstig trauma.
Deze ervaren specialisten staan op elk terrein en bij
elke medische hulpvraag paraat.

In het live-programma Expeditie Robinson:
Eilandpraat wordt wekelijks na de uitzending van het
reality-spelprogramma ‘Expeditie Robsinson’
nagepraat over de gebeurtenissen in de aflevering.
Er wordt exclusief beeldmateriaal getoond: nooit
eerder vertoonde fragmenten van tijdens of vlak na
de opnames.

VANAF DONDERDAG 5 SEPTEMBER

VANAF DONDERDAG 5 SEPTEMBER

VANAF ZONDAG 1 SEPTEMBER

20.30 UUR

21.30 UUR

21.30 UUR
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Dr. Phil

Dr. Phil

Dr. Phil

Dr. Phil
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Deurwaarders UK

Deurwaarders UK

Deurwaarders UK

Deurwaarders UK
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(hh)

Making A Model Met
Yolanda Hadid (hh)

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers
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Onder De Zon (hh)

Holland’s Next Top
Model (hh)

Holland’s Next Top
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Ranking The Stars
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Onder De Zon

Voor De Rechter (hh)

Ambulance Down Under

Ranking The Stars (hh)

Making A Model Met
Yolanda Hadid

Voor De Rechter

Foute Vrienden Op
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Eerste Hulp Bij Festivals

De Deurwaarders (hh)

24 Uur in De E.R.

24 Uur in De E.R.

The Blacklist (hh)

24 Uur in De E.R.

24 Uur in De E.R.

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
Huisjesmelkers (hh)

18:30

19:30

20:30

21:30
Eilandpraat

22:30
Politie USA Live

Foute Vrienden Op
Vakantie (hh)

23:30
Curvy Super Model (hh)

PROGRAMMA
HIGHLIGHTS
SPORT

TENNIS: US OPEN

FORMULE 1

Rock & Roll in New York City. De 4e Grand Slam van het seizoen op het blauwe
hardcourt nadert zijn ontknoping. Neemt Serena Williams revanche na haar
meltdown tegen Naomi Osaka in 2018? En wordt het niet eens tijd dat er bij de
mannen een uitdager van ‘De Grote Drie’ komt? De slotweek van de US Open is
live en exclusief te volgen op Eurosport.

Na een korte zomerstop start de 2e helft van het formule 1 seizoen in september
met maar liefst 4 Grand Prix’s. Wat kunnen Red Bull en Ferrari nog in de strijd tegen
Mercedes?

DE EERSTE WEEK VAN SEPTEMBER

▪

1 september GP België (Francorchamps) om 15.10 uur

▪

8 september GP Italië (Monza) om 15.10 uur

▪

22 september GP Singapore om 14.10 uur

▪

29 september GP Rusland (Sochi) om 13.10 uur
ZONDAGEN

VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN

AMERICAN FOOTBALL: START
NFL

GOLF: KLM OPEN

In september begint het nieuwe American Football-seizoen in de NFL. In de
openingswedstrijd nemen de Packers het op tegen de Bears. De start van het
seizoen markeert het begin van een lange route die via de reguliere competitie en
de play-offs in februari eindigt met de Super Bowl. Vorig jaar wisten de New
England Patriots de prestigieuze prijs in de wacht te slepen.

In 2019 wordt de 100ste editie van het ‘Dutch Open’ gespeeld. Daarmee is het een
van de oudste golftoernooien in Europa. Het toernooi van de European Tour wordt
in 2019 gespeeld op golfbaan The International in Amsterdam van 12 tot en met 15
september. Het belooft een zeer speciale editie te worden met een bijzonder
spelersveld en veel extra activiteiten en entertainment voor het publiek. Zes
Nederlanders hebben het kampioenschap gewonnen, meest recent Maarten
Lafeber in 2003 en Joost Luiten in 2013 en 2016

VANAF DONDERDAG 5 SEPTEMBER

DONDERDAG 12 T/M ZONDAG
15 SEPTEMBER

VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN

PSV – AJAX

UEFA EUROPA
LEAGUE

BUITENLANDS
VOETBAL

De twee beste clubs uit de Eredivisie van vorig
seizoen nemen het tegen elkaar op in Eindhoven. In
de topper gaat PSV proberen landskampioen Ajax in
het Philips Stadion af te troeven. Het is de eerste
krachtmeting voor de nieuwe aanwinsten van beide
clubs op het hoogste Eredivisieniveau.

Momenteel zijn de kwalificatie rondes voor de UEFA
Europa League nog in volle gang. Vanaf 30 augustus
barst de strijd in het hoofdtoernooi weer los. Bekijk
alle wedstrijden uiteraard live bij RTL 7.

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur en bij
Ziggo Sport zit je weer op de eerste rij. Ook in
2019/20 zie je live het beste voetbal op de Ziggo
Sport kanalen uit onder meer de Premier League, La
Liga, en de Serie A.

ZONDAG 22 SEPTEMBER

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

VERSCHILLENDE DAGEN

14.30 UUR

18:00 UUR

VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN

SPORTBILLBOARDPAKKET - SEPTEMBER
“NIEUWSTE KANS VOOR KOSTENEFFICIENT BEREIK IN JOUW DOELGROEP”

De maand september zit weer boordevol gave sportevenementen! Wil je als adverteerder echte fans bereiken en
zichtbaar zijn rondom de tofste sportcontent op Eurosport, Fox Sports, Ziggo Sport of RTL7? Met het
sportbillboardpakket kan je in de maand september o.a. zichtbaar zijn rondom de Vuelta en US Open op Eurosport en
Formule 1 en KLM Open op Ziggo Sport.
Periode: 1 t/m 30 september
Zenders: Eurosport, Fox Sports, RTL 7 en Ziggo Sport
Doelgroep: Mannen 25-54 jaar
GRP’s: 105
Budget: € 25.000,- (Excl. BTW & productiekosten)

BEREIK

PRODUCTIE

PROMO

Wil je je de productie laten faciliteren door RTL/BrandDeli?
Voor € 2.500,- verzorgen wij een complete productie o.b.v.
bestaand en rechtenvrij materiaal. Nog geen eigen beeldmateriaal,
ook dit kunnen we voor je produceren.

▪
▪
▪

HIGHLIGHTS

700.000 personen
20% van de doelgroep
5,3 GCF

NEEM CONTACT OP MET:
Bart Zoet
bart.zoet@branddeli.nl
06 - 4633 2674

PROGRAMMA
HIGHLIGHTS
BRANDDELI

Wachten op
input

JUST TATTOO OF US
USA

FLOUR POWER

ALASKAN BUSH
PEOPLE SEIZOEN 4B

Snooki en Nic zijn weer terug met een nieuw seizoen
op MTV. De tatoeages die bedacht worden zijn
extremer dan je je ooit kunt bedenken! Vrienden,
familieleden en beroemdheden ontwerpen tatoeages
voor elkaar, maar krijgen ze pas te zien als ze gezet
zijn. De grote vraag is: zullen hun relaties
standhouden?

Een speels en stijlvol programma over het plezier
van bakken. Ga terug in de tijd met presentatrice
Jessica McGovern en haar retro-keuken. Jessica
weet met haar talent en warme persoonlijkheid
iedereen te inspireren om ook thuis te gaan bakken.

Het begon allemaal met de longkanker van moeder
Ami, waardoor de familie zich genoodzaakt zag hun
nederzetting in Alaska te verlaten. Om dichterbij de
medische hulp te zijn, besloten ze naar de staat
Washington te verhuizen. Ze kochten een nieuw stuk
land, maar waren nog niet in staat geweest om daar
hun leven op te bouwen zoals ze dat gewend zijn:
volledig zelfvoorzienend. Nu is het moment daar. In
het nieuwe seizoen van Alaskan Bush People volgen
we hoe deze opmerkelijke familie - die al hun hele
leven in de wildernis leeft - haar nieuwe onderkomen
gaat opbouwen met alles wat de natuur biedt.

VANAF DONDERDAG 19 SEPTEMBER

VANAF ZONDAG 1 SEPTEMBER

VANAF ZONDAG 15 SEPTEMBER

21:30 UUR

11.15 UUR

22.00 UUR

PROGRAMMA
HIGHLIGHTS
KIDS

HENRY DANGER

DE WONDERLIJKE
WERELD VAN GUMBALL

MIRACULOUS SEASON 3

Henry Hart is allesbehalve een normale tiener.
Overdag gaat hij naar school, 'chillt' hij met zijn
vrienden, en doet alle dingen die andere tieners ook
doen. Maar ook wanneer er gevaar dreigt is Henry
aanwezig! Hij is namelijk Henry Danger, dé sidekick
van held Captain Man. Samen vechten ze tegen
slechteriken en zorgen ervoor dat de stad veilig blijft.
Niemand weet van Henry's dubbelleven, zelfs zijn
ouders niet! Gevaar ligt altijd op de loer en dus zijn er
weer genoeg nieuwe avonturen voor Henry Danger
en Captain Man..

Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt
met de proeven en beproevingen van iedere 12jarige jongen – zoals achterna gezeten worden
door een dolle T-Rex, onder de blote hemel
moeten slapen nadat een robot zijn identiteit
heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader
en de split doen om indruk te maken op het
meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse
dingen die we allemaal al eens hebben
meegemaakt.

Ladybug en Cat Noir hebben nu meer krachten
en superhelden om ze te helpen met het gevecht
tegen Hawk Moth. Maar Hawk Month is ook
sterker. Hij kan de hulp inroepen van Mayura,
een nieuwe schurk die zorgt ervoor dat
akumatizde mensen bondgenoten hebben.

VANAF MAANDAG 16 SEPTEMBER

VANAF MAANDAG 16 SEPTEMBER

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER

17:30 UUR

17:10 UUR

17.45 UUR

COMMERCIEEL
AANBOD

ADFACTOR
ZOMERAANBIEDING
Is jouw merk al klaar voor de zomer?
Foodlab zorgt voor de ingrediënten die jouw
campagne een extra bite geven!
Foodlab: #1 foodnetwerk van Nederland
- Met o.a. rutgerbakt.nl, leukerecepten.nl en
laurasbakery.nl

- Totaal 4 mln unieke bezoekers per maand
- 1.8 mln volgers op Facebook
- 1 mln volgers op Instagram

