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9.00 Zomerbeelden 10.00 Radio 2 op één (live) 12.00 Zomerbeel-
den 12.20 Dagelijkse kost (herh.) 12.35 Blokken (herh.) 13.00 Het 
Journaal 13.25 Het Weer 13.30 Iedereen beroemd (herh.) 13.55 
Thuis (herh.) 14.20 Extra Time: voetbaltalkshow (B). Presentatie: 
Frank Raes en Filip Joos. (herh.) 15.20 Clips 15.30 Cold Feet. Ko-
mische reeks (GB). (herh.) 16.20 First Dates: realityreeks (GB). 
(herh.) 17.05 Witse. Misdaadreeks (B). Afl. Uit de diepte. (herh.)

7.15 Achter Gesloten Deuren (herh.) (8.00) 10.00 Keeping Up 
with the Kardashians (herh.) (10.40) 12.40 Embarrassing Pets 
(herh.) 13.15 I Found the Gown (herh.) 13.40 Keeping Up with the 
Kardashians (herh.) 14.35 Achter Gesloten Deuren (12+) (herh.) 
15.20 Help, mijn man is een klusser: realityreeks (NL). (herh.) 
16.20 Sturm der Liebe. Romantische reeks (D). 17.25 Neighbours. 
Soapreeks (Aus.). 17.45 Home and Away. Soapreeks (Aus.).

9.00 Zomerbeelden: sfeerbeelden vanuit diverse Europese be-
stemmingen. 10.00 Ketnet Junior: programma’s voor peuters en 
kleuters.

6.10 Bakken 6.20 10 jaar njam! 10 vragen voor. 6.40 Toasted On 
Wheels! 7.05 The Block Australia (herh.) 8.15 The Block Australia 
(herh.) (9.10) 11.15 Komen Eten (herh.) (11.55) 15.05 Feest van 
eigen bodem: culinair magazine (B). 15.40 Peppe’s Pasta: kook-
programma (B). Presentatie: Peppe Giacomazza. 15.55 BBQ 
Vanavond?! 16.15 De Dagschotel 16.35 Huizenjagers Buitenland 
(herh.) 17.40 De Cooke & Verhulst Show (herh.)

6.05 Kinderprogramma’s 9.30 Loïc: Zot van Koken (herh.) (9.45) 
11.50 Echte Verhalen: De Buurtpolitie (herh.) 12.25 Lisa (herh.) 
13.00 VTM NIEUWS 13.30 Het Weer 13.40 Familie (herh.) 14.20 
Wittekerke (12+) (herh.) 15.30 Private Practice (12+) (herh.) 
16.30 America’s Funniest Home Videos (herh.) 16.45 Spoed. De 
tiener Stef voelt zich sinds een paar dagen niet lekker in zijn vel.  
(herh.) 17.45 Echte Verhalen: De Buurtpolitie (herh.)

8.25 Criminal Minds (12+) (herh.) (9.20) 9.55 MasterChef UK 
(herh.) (11.00) 11.35 The Block Australia (herh.) (12.50) 13.10 The 
Block Australia (herh.) (14.10) 14.45 Love Island UK (12+) 15.45 
Zo Man Zo Vrouw (herh.) 16.30 MasterChef UK (MasterChef). 
Kookwedstrijd (GB). Presentatie: John Torode en Gregg Wallace. 
17.45 The Block Australia: realityreeks waarin koppels gebouwen 
renoveren (Aus.). Afl. Studio & Garage Continues. (herh.)

20.05	Het	Weer
20.10	 Thuis Soapreeks (B). Kobe en Tamara begrijpen Peter 

niet meer. Nu de getuige van Bob gekozen is, gaat Tamara 
ook op zoek. (Afl. 5052)

20.40	Durf	te	vragen Humaninterestprogramma (B). Afl. Doven 
en slechthorenden.In België zijn er meer dan 600.000 
doven en slechthorenden. Ongeveer tien procent van de 
Vlamingen is doof of slechthorend. (Afl. 3/8) (jg.3)

21.25	 Loslopend	Wild Komische reeks (B). Met Ini Massez, 
Inge Paulussen, Jennifer Heylen, Katelijne Verbeke, Rein-
hilde Decleir, Alejandra Theus... (Afl. 3/10) (jg.5)

21.55	 Laat	journaal

20.20	Blind	Getrouwd	-	Australië (Married at First Sight 
Australia). Realityreeks (Aus.). Het is tijd voor de eerste 
verbintenisceremonie waarin de koppels zullen moeten 
beslissen of ze getrouwd blijven of niet. Alana laat weinig 
aan de verbeelding over wanneer ze over haar relatie met 
Jason praat. Jake heeft genoeg van de onbeschoftheid 
van Rebecca. En Cameron twijfelt: geeft hij zijn huwelijk 
met Samantha nog een kans of richt hij zijn pijlen op 
Coco? (Afl. 10) (jg.8)

21.45	 Waar	voor	je	geld? Realityprogramma waarin Kelly Pfaff 
en Arjen Spittael koppels begeleiden die op zoek zijn naar 
hun droomwoning (B). Afl. Manon en Tarik. (Afl. 8) (jg.1)

20.00	Terzake Nieuws- en duidingsmagazine (B).
20.35	 De	Afspraak Actuamagazine (B). 
21.20	 Kinderen	van	de	migratie Documentairereeks (B). Afl. 

Blijven of terugkeren? De meeste arbeidsmigranten waren 
nooit van plan in België te blijven. Ze deden alles om te 
sparen, zodat ze geld naar hun familie konden sturen en 
zo snel mogelijk terugkeren. Deze aflevering vertelt over 
vakanties in het thuisland waarbij ze als helden onthaald 
worden, over de moeilijke aanpassing aan een geïm-
porteerde partner, over de economische crisis die alle 
plannen overhoop haalt. En over veranderingen die ertoe 
leiden dat België toch hun thuis blijft. (Afl. 3/6) (jg.1)

20.35	 Scheire	en	de	Schepping Humoristisch wetenschap-
pelijk panelprogramma (B). Presentatie: Lieven Scheire. 
Scheire is in het gezelschap van vier koolhydraatmetabo-
liserende warmbloedigen. Een man met een achternaam 
uit de koelkast en een voornaam uit de garage: Otto-Jan 
Ham! Een vrouw met een achternaam uit Nigeria en een 
voornaam uit de organische scheikunde: Esther Nwanu! 
Een fenomeen in bijberoep en zoon van Sinterklaas: Flor 
Decleir! (Afl. 3) (jg.4)

21.35	 De	Cooke	&	Verhulst	Show Amusementsprogramma 
(B). Presentatie: Gert Verhulst en James Cooke. (12+)  
(Afl. 6) (jg.2)

20.00	Familie Soapreeks (B). Zjef wil zijn wilde plannen koste 
wat het kost doorzetten. Jelle ontpopt zich als een ware 
casanova. Hij brengt Louise aan het twijfelen. Iris is nog 
steeds zwaar misselijk. Ze wil dat Marie-Rose zich minder 
bemoeit. (Afl. 6840)

20.35	 The	Best	Of Muziekprogramma (B). Afl. The Best Of 
Urbanus. We eren de peetvader van de Vlaamse stand-up 
comedy, Urbanus. (Afl. 3) (jg.1)

21.50	 Vermassen Documentairereeks over meesterpleiter Jef 
Vermassen (B). Afl. Van moord tot mediacircus. (herh.) Jef 
Vermassen getuigt over de impact die de media hebben 
gehad op de rechtspraak. (Afl. 3/4) (jg.1)

20.35	 The	Sky	is	the	Limit Reportagereeks over het leven van 
enkele succesvolle landgenoten (B). (herh.) Willy Naes-
sens en zijn Marie-Jeanne bezoeken in Noord-Frankrijk 
het kasteel dat Willy in een impulsieve bui heeft gekocht. 
Het kasteel wordt als vakantiewoning verhuurd, want zelf 
zou Willy er nooit kunnen wonen. (Afl. 4/10) (jg.3)

21.30	 Verboden	Liefde Docufictiereeks over vrouwen die een 
spannende, opwindende maar verboden liefde beleven. 
Afl. De minnares. (12+) (herh.) Meer dan zeven jaar lang is 
Katja de geheime minnares geweest van Jean-Pierre, een 
succesvolle zakenman, en ze heeft zelfs een kind van hem. 
(Afl. 2/12) (jg.1)

18.00	 Het	Journaal	-	Het	Weer
18.15	 Dagelijkse	kost Culinair magazine (B). Presentatie: 

Jeroen Meus. Afl. Rosbief met aubergine, spinazie, jus met 
truffel en gebakken krieltjes. (Afl. 2860) (jg.12)

18.30	 Blokken Spelprogramma (B). Presentatie: Ben Crabbé.
19.00	 Het	Journaal
19.40	 Iedereen	beroemd Reportagemagazine (B).

18.20	 Love	Bites Datingprogramma (GB). Singles Jack, Darren 
en Felix nemen het tegen elkaar op voor een date met Ellie 
uit Londen. Wie van de drie heren weet haar te overtuigen 
van zijn kookkunsten? (Afl. 6) (jg.1)

19.20	 Helicopter	ER Realityreeks over het leven van de dok-
ters, ambulanciers en piloten van de luchtambulance van 
Yorkshire (GB). (12+) (herh.) (Afl. 7/15) (jg.3)

19.10	 Het	Scheldepeloton Humaninterestreeks over vijf 
jongeren uit het Gentse die profwielrenner willen worden 
(B). Afl. Ik zie u graag, Tarzan. (herh.) Iljo Keisse en Dimitri 
De Fauw raken allebei betrokken bij een dopingschandaal. 
Plots staan ze alleen op de wereld. Terwijl Iljo er alles aan 
doet om zijn onschuld te bewijzen, dreigt Dimi de moed te 
verliezen. (Afl. 3/6) (jg.1)

18.50	 Komen	Eten Culinaire wedstrijd (B). Afl. Kevin uit Helder-
gem. (herh.) (Afl. 10/52) (jg.16)

19.45	 Huizenjagers	Buitenland Realityreeks (B). Lies en Rik 
uit Koekelare gaan al acht jaar naar Kreta. Ze zoeken er 
nu een vakantiehuisje met zicht op de Griekse Rivièra. Er 
moeten voldoende slaap- en badkamers zijn want de kin-
deren en kleinkinderen willen ook komen. (Afl. 10) (jg.1)

18.20	 Lisa Telenovelle (B). Afl. Een dronken Jonas en Lisa 
kussen. Jonas en Lisa gaan akkoord dat ze de getroffen 
vrouw(en) moeten laten getuigen over hun vroeggeboor-
tes tijdens het benefiet van Katja. Dit kan Massa veel 
problemen opleveren, maar beiden vinden dat dit het 
enige juiste is om te doen. (Afl. 7) (jg.2)

19.00	 VTM	NIEUWS	-	Het	Weer

18.45	 The	Block	Australia Realityreeks waarin koppels 
gebouwen renoveren (Aus.). Presentatie: Scott Cam en 
Shelley Craft. Afl. Studio & Garage Continues & Final Walk 
Arounds. (herh.) (Afl. 44/52) (jg.13)

19.55	 Zo	Man	Zo	Vrouw Realityreeks waarin  
Jani Kazaltzis koppels een nieuwe look geeft (B).  
(herh.) (Afl. 9/10) (jg.5)

22.20	Het	Weer	(herh.)
22.25	 Zie	mij	graag Komische reeks (B). Afl. Young Ones. (12+) 

(herh.) Anna ziet Ben met een nieuw liefje van 21 jaar. Het 
steekt dat ze vervangen is door een jonger exemplaar. 
Anna wil weer jong zijn en ze besluit dat ze terug dingen 
gaat doen die ze deed toen ze jong was. (Afl. 4/13) (jg.1)

22.57	 Keno	-	Euromillions
23.00	Thuis Soapreeks (B). (herh.) (Afl. 5052)
23.25	 Dagelijkse	kost Culinair magazine (B). (herh.)
23.40	Iedereen	beroemd Reportagemagazine (B). (herh.)
00.05	Laat	journaal Nachtlus. (herh.) (9.00)

22.50	Up	to	date Magazine.
23.45	 Helicopter	ER Realityreeks (GB). (12+) (herh.) De be-

manning van Helimed 98 roept vliegende arts Sarah in om 
een complexe medische procedure uit te voeren op een 
landweg wanneer een fietser voor haar leven vecht na een 
ongeval op de North York Moors. (Afl. 7/15) (jg.3)

00.45	Embarrassing	Bodies	NL Reportagereeks over gênante 
aandoeningen (NL). (16+) (herh.) Hanneke wil weten of 
dokter Jeanine iets kan doen aan haar ongewenste haar-
groei. Marcel komt ook langs, omdat hij grote vetbulten 
op zijn buik heeft. (Afl. 8/8) (jg.4) (1.35)

22.10	 De	Ideale	Wereld Actualiteitenmagazine (B).  
Gast: Josse De Pauw. (Afl. 5/32) (jg.12)

22.50	Generation	9/11 Documentaire van Liz Mermin over 
zeven jongeren van wie de vader om het leven kwam bij de 
aanslagen van 11 september 2001 (Fr./VS/GB). (Afl. 2/2)

23.45	 Canvaslus	(herh.) (9.00)
EEN+
20.15	 Het	Journaal	(getolkt	in	Vlaamse	Gebarentaal)
21.00	 Durf	te	vragen Humaninterestprogramma (B).  

Afl. Doven en slechthorenden. (met VGT)  
(Afl. 3/8) (jg.3) (21.45)

22.50	Alex	Agnew:	Be	Careful	What	You	Wish	For Come-
dyshow van Alex Agnew. (16+) (herh.) Het genderdebat, 
feminisme, #metoo, neuspeuteren, Tarzan, Zwerkbal. 
Benieuwd wat Alex Agnew over deze en nog tal van andere 
onderwerpen te vertellen heeft.

00.00	Huizenjagers	Buitenland Realityreeks waarin drie 
makelaars in het buitenland op zoek gaan naar de ideale 
woning voor hun klanten (B). (herh.) (Afl. 10) (jg.1)

00.55	Komen	Eten Culinaire wedstrijd (B).  
Presentatie: Herman Verbruggen. Afl. Kevin uit Helder-
gem. (herh.) (Afl. 10/52) (jg.16) (1.50)

22.55	 Camping	Coppens	-	Onze	Zweedse	Zomer Realityreeks 
over het gezin van Staf Coppens dat in Zweden een cam-
ping opent (B). (herh.) Hoe hebben Staf en Monique hun 
eerste razend drukke zomer op Camp Grinsby beleefd? 
Welke obstakels hebben ze samen moeten overwinnen? 
(Afl. 1) (jg.2)

00.05	Private	Practice Dramareeks (VS). Afl. Heaven can wait. 
(12+) (herh.) Addison is bezig met de voorbereiding van 
Bizzy en Susans bruiloft en probeert Dr. Rodriquez op 
afstand te houden. (Afl. 12/22) (jg.4) (1.05)

01.35	 Qmusic	(5.50)

22.35	 De	Verhulstjes	Saint-Tropez Realityreeks (B). (herh.) 
De vrouwen zijn onderweg om de kaas-en wijnavond én 
de mannen te redden. Want zij zijn in de val gelopen bij 
copain Grégoire, die zijn proevertjes met veel te losse 
handjes heeft uitgeschonken. (Afl. 3) (jg.2)

23.25	 Dimitri	Vegas	&	Like	Mike Realityreeks (B). (herh.) “Op 
weg naar Stockholm om een vriend te eren”, tweet Dimitri. 
Vanavond spelen de broers op het Avicii tribute concert in 
de Friends Arena in Zweden. (Afl. 3/8) (jg.1)

00.10	 MasterChef	UK (MasterChef). Kookwedstrijd (GB). 
(herh.) (Afl. 5/24) (jg.16) (1.30)
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“Ik kan 
alleen hopen 

dat mijn 
zicht niet 

nog slechter 
wordt”

Tinne Eeckels uit Lier praat over leven 
met gehoor- en zichtproblemen

Tinne Eeckels (41) uit Lier heeft 
het syndroom van Usher. Door de 
erfelijke aandoening werd ze 
slechthorend geboren, 
gaandeweg werd ze ook 
slechtziend en in de toekomst 
riskeert ze zelfs blind te worden. 
In Durf Te Vragen op Eén praat ze 
vrijuit over haar hoe haar dagen 
eruitzien.

Ze is net terug van vakantie in
Bretagne. Ondanks haar aandoe-
ning probeert Tinne Eeckels, die
halftijds werkt als communicatie-
medewerkster bij de openbare bi-
bliotheken van Antwerpen, elke
dag er het beste van te maken en
zo veel mogelijk van het gewone
leven te genieten. “Maar eenvou-
dig is het niet. Ook tijdens de reis

 FOTO JOREN DE WEERDT

GAZET VAN ANTWERPEN 25TV VANDAAG / VRIJUIT
DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021

heb ik constant begeleiding no-
dig”, zegt de oorspronkelijk uit
Berlaar afkomstige vrouw. 

“Zo was er op de Mont Saint-
Michel weinig kleurcontrast tus-
sen de straat en de vele trappen.
Ik zag het amper. Ik kan dus niet
mijn plan trekken in een vreemde
stad. Met de auto rijden kan ik
ook niet. En wanneer het ’s
avonds donker is, zie ik niks meer.
Vroeger wel. Dan lukte het nog
om in het donker naar een dan-
cing of een fuif te fietsen. ” 

Tinne heeft het syndroom van
Usher, een erfelijke aandoening
die maakt dat kinderen slechtho-
rend worden geboren en later ook
blind kunnen worden. “Bij mij is
de diagnose gesteld toen ik veer-
tien was. Toen had ik nog een
‘kokerzicht’ (waarbij het zicht aan
de zijkant verdwijnt, red.) van on-
geveer twintig graden. Ik kon
goed in de verte en veel details
zien. Maar nu is mijn kokerzicht
nog slechts tien graden. Ik kan
niet meer zo snel lezen als vroe-
ger. Wanneer de winter aanbreekt
en het weer sneller donker is, heb
ik ook altijd het gevoel dat ik
slechter zie dan het jaar ervoor.” 

Geen gebarentaal
Het gaat over een erfelijke aan-

doening, maar de ouders van Tin-
ne hadden het syndroom niet. “Ze
waren wel dragers van het gen
Usher 3a. “Per kind dat je dan
krijgt is er 25% kans dat het Usher
heeft, 25% kans dat het geen
Usher heeft en geen drager is, en
50% dat het drager is. Mijn ou-

ders hebben dus twee keer het
grote lot gewonnen. Mijn oudste
zus heeft ook Usher en ik heb nog
een broer en zus die het niet heb-
ben.” 

Tinne droeg sinds haar kinder-
tijd al hoorapparaten. Ze volgde
logopedie om te kunnen commu-
niceren als een horende, maar ge-
barentaal heeft ze nooit geleerd.
“Ik had dat graag willen leren,
maar moeder stuurde ons naar
een normale school in Berlaar.
Omdat we zo gelijke tred met an-
dere kinderen konden houden.
Een dovenschool was ook veel
verder van huis. Ik wil later wel
nog gebarentaal volgen, maar ik
merkte al aan de cursussen dat
die voor mij moeilijk zijn om te
volgen door mijn kokerzicht.” 

Hechte band met zus
Het is onduidelijk hoeveel men-

sen de aandoening in ons land
hebben. “Maar reken dat één op
de tienduizend het heeft. Ik zit
zelf bij een ontspanningsclub
voor blinden, doven en -slechtho-
renden. Daar zitten uiteraard
mensen met Usher, maar verder
ken ik er amper.” 

Omdat de oudste zus van Tinne
dezelfde aandoening heeft, is
sinds de diagnose de band tussen
hen hechter geworden. “We be-
grijpen wat het is om zo te leven.
Mijn broer en andere zus kunnen
dat niet inschatten. Mijn zus is
vier jaar ouder en haar ziekte-
beeld is gelijklopend. Al zijn er
ook verschillen. Toen ik jonger
was zag ik beter en hoorde zij be-

Een cochleair implantaat.
FOTO JOREN DE WEERDT
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9.00 Zomerbeelden 10.00 Radio 2 op één (live) 12.00 Zomerbeel-
den 12.20 Dagelijkse kost (herh.) 12.35 Blokken (herh.) 13.00 Het 
Journaal 13.25 Het Weer 13.30 Iedereen beroemd (herh.) 13.55 
Thuis (herh.) 14.20 Extra Time: voetbaltalkshow (B). Presentatie: 
Frank Raes en Filip Joos. (herh.) 15.20 Clips 15.30 Cold Feet. Ko-
mische reeks (GB). (herh.) 16.20 First Dates: realityreeks (GB). 
(herh.) 17.05 Witse. Misdaadreeks (B). Afl. Uit de diepte. (herh.)

7.15 Achter Gesloten Deuren (herh.) (8.00) 10.00 Keeping Up 
with the Kardashians (herh.) (10.40) 12.40 Embarrassing Pets 
(herh.) 13.15 I Found the Gown (herh.) 13.40 Keeping Up with the 
Kardashians (herh.) 14.35 Achter Gesloten Deuren (12+) (herh.) 
15.20 Help, mijn man is een klusser: realityreeks (NL). (herh.) 
16.20 Sturm der Liebe. Romantische reeks (D). 17.25 Neighbours. 
Soapreeks (Aus.). 17.45 Home and Away. Soapreeks (Aus.).

9.00 Zomerbeelden: sfeerbeelden vanuit diverse Europese be-
stemmingen. 10.00 Ketnet Junior: programma’s voor peuters en 
kleuters.

6.10 Bakken 6.20 10 jaar njam! 10 vragen voor. 6.40 Toasted On 
Wheels! 7.05 The Block Australia (herh.) 8.15 The Block Australia 
(herh.) (9.10) 11.15 Komen Eten (herh.) (11.55) 15.05 Feest van 
eigen bodem: culinair magazine (B). 15.40 Peppe’s Pasta: kook-
programma (B). Presentatie: Peppe Giacomazza. 15.55 BBQ 
Vanavond?! 16.15 De Dagschotel 16.35 Huizenjagers Buitenland 
(herh.) 17.40 De Cooke & Verhulst Show (herh.)

6.05 Kinderprogramma’s 9.30 Loïc: Zot van Koken (herh.) (9.45) 
11.50 Echte Verhalen: De Buurtpolitie (herh.) 12.25 Lisa (herh.) 
13.00 VTM NIEUWS 13.30 Het Weer 13.40 Familie (herh.) 14.20 
Wittekerke (12+) (herh.) 15.30 Private Practice (12+) (herh.) 
16.30 America’s Funniest Home Videos (herh.) 16.45 Spoed. De 
tiener Stef voelt zich sinds een paar dagen niet lekker in zijn vel.  
(herh.) 17.45 Echte Verhalen: De Buurtpolitie (herh.)

8.25 Criminal Minds (12+) (herh.) (9.20) 9.55 MasterChef UK 
(herh.) (11.00) 11.35 The Block Australia (herh.) (12.50) 13.10 The 
Block Australia (herh.) (14.10) 14.45 Love Island UK (12+) 15.45 
Zo Man Zo Vrouw (herh.) 16.30 MasterChef UK (MasterChef). 
Kookwedstrijd (GB). Presentatie: John Torode en Gregg Wallace. 
17.45 The Block Australia: realityreeks waarin koppels gebouwen 
renoveren (Aus.). Afl. Studio & Garage Continues. (herh.)

20.05	Het	Weer
20.10	 Thuis Soapreeks (B). Kobe en Tamara begrijpen Peter 

niet meer. Nu de getuige van Bob gekozen is, gaat Tamara 
ook op zoek. (Afl. 5052)

20.40	Durf	te	vragen Humaninterestprogramma (B). Afl. Doven 
en slechthorenden.In België zijn er meer dan 600.000 
doven en slechthorenden. Ongeveer tien procent van de 
Vlamingen is doof of slechthorend. (Afl. 3/8) (jg.3)

21.25	 Loslopend	Wild Komische reeks (B). Met Ini Massez, 
Inge Paulussen, Jennifer Heylen, Katelijne Verbeke, Rein-
hilde Decleir, Alejandra Theus... (Afl. 3/10) (jg.5)

21.55	 Laat	journaal

20.20	Blind	Getrouwd	-	Australië (Married at First Sight 
Australia). Realityreeks (Aus.). Het is tijd voor de eerste 
verbintenisceremonie waarin de koppels zullen moeten 
beslissen of ze getrouwd blijven of niet. Alana laat weinig 
aan de verbeelding over wanneer ze over haar relatie met 
Jason praat. Jake heeft genoeg van de onbeschoftheid 
van Rebecca. En Cameron twijfelt: geeft hij zijn huwelijk 
met Samantha nog een kans of richt hij zijn pijlen op 
Coco? (Afl. 10) (jg.8)

21.45	 Waar	voor	je	geld? Realityprogramma waarin Kelly Pfaff 
en Arjen Spittael koppels begeleiden die op zoek zijn naar 
hun droomwoning (B). Afl. Manon en Tarik. (Afl. 8) (jg.1)

20.00	Terzake Nieuws- en duidingsmagazine (B).
20.35	 De	Afspraak Actuamagazine (B). 
21.20	 Kinderen	van	de	migratie Documentairereeks (B). Afl. 

Blijven of terugkeren? De meeste arbeidsmigranten waren 
nooit van plan in België te blijven. Ze deden alles om te 
sparen, zodat ze geld naar hun familie konden sturen en 
zo snel mogelijk terugkeren. Deze aflevering vertelt over 
vakanties in het thuisland waarbij ze als helden onthaald 
worden, over de moeilijke aanpassing aan een geïm-
porteerde partner, over de economische crisis die alle 
plannen overhoop haalt. En over veranderingen die ertoe 
leiden dat België toch hun thuis blijft. (Afl. 3/6) (jg.1)

20.35	 Scheire	en	de	Schepping Humoristisch wetenschap-
pelijk panelprogramma (B). Presentatie: Lieven Scheire. 
Scheire is in het gezelschap van vier koolhydraatmetabo-
liserende warmbloedigen. Een man met een achternaam 
uit de koelkast en een voornaam uit de garage: Otto-Jan 
Ham! Een vrouw met een achternaam uit Nigeria en een 
voornaam uit de organische scheikunde: Esther Nwanu! 
Een fenomeen in bijberoep en zoon van Sinterklaas: Flor 
Decleir! (Afl. 3) (jg.4)

21.35	 De	Cooke	&	Verhulst	Show Amusementsprogramma 
(B). Presentatie: Gert Verhulst en James Cooke. (12+)  
(Afl. 6) (jg.2)

20.00	Familie Soapreeks (B). Zjef wil zijn wilde plannen koste 
wat het kost doorzetten. Jelle ontpopt zich als een ware 
casanova. Hij brengt Louise aan het twijfelen. Iris is nog 
steeds zwaar misselijk. Ze wil dat Marie-Rose zich minder 
bemoeit. (Afl. 6840)

20.35	 The	Best	Of Muziekprogramma (B). Afl. The Best Of 
Urbanus. We eren de peetvader van de Vlaamse stand-up 
comedy, Urbanus. (Afl. 3) (jg.1)

21.50	 Vermassen Documentairereeks over meesterpleiter Jef 
Vermassen (B). Afl. Van moord tot mediacircus. (herh.) Jef 
Vermassen getuigt over de impact die de media hebben 
gehad op de rechtspraak. (Afl. 3/4) (jg.1)

20.35	 The	Sky	is	the	Limit Reportagereeks over het leven van 
enkele succesvolle landgenoten (B). (herh.) Willy Naes-
sens en zijn Marie-Jeanne bezoeken in Noord-Frankrijk 
het kasteel dat Willy in een impulsieve bui heeft gekocht. 
Het kasteel wordt als vakantiewoning verhuurd, want zelf 
zou Willy er nooit kunnen wonen. (Afl. 4/10) (jg.3)

21.30	 Verboden	Liefde Docufictiereeks over vrouwen die een 
spannende, opwindende maar verboden liefde beleven. 
Afl. De minnares. (12+) (herh.) Meer dan zeven jaar lang is 
Katja de geheime minnares geweest van Jean-Pierre, een 
succesvolle zakenman, en ze heeft zelfs een kind van hem. 
(Afl. 2/12) (jg.1)

18.00	 Het	Journaal	-	Het	Weer
18.15	 Dagelijkse	kost Culinair magazine (B). Presentatie: 

Jeroen Meus. Afl. Rosbief met aubergine, spinazie, jus met 
truffel en gebakken krieltjes. (Afl. 2860) (jg.12)

18.30	 Blokken Spelprogramma (B). Presentatie: Ben Crabbé.
19.00	 Het	Journaal
19.40	 Iedereen	beroemd Reportagemagazine (B).

18.20	 Love	Bites Datingprogramma (GB). Singles Jack, Darren 
en Felix nemen het tegen elkaar op voor een date met Ellie 
uit Londen. Wie van de drie heren weet haar te overtuigen 
van zijn kookkunsten? (Afl. 6) (jg.1)

19.20	 Helicopter	ER Realityreeks over het leven van de dok-
ters, ambulanciers en piloten van de luchtambulance van 
Yorkshire (GB). (12+) (herh.) (Afl. 7/15) (jg.3)

19.10	 Het	Scheldepeloton Humaninterestreeks over vijf 
jongeren uit het Gentse die profwielrenner willen worden 
(B). Afl. Ik zie u graag, Tarzan. (herh.) Iljo Keisse en Dimitri 
De Fauw raken allebei betrokken bij een dopingschandaal. 
Plots staan ze alleen op de wereld. Terwijl Iljo er alles aan 
doet om zijn onschuld te bewijzen, dreigt Dimi de moed te 
verliezen. (Afl. 3/6) (jg.1)

18.50	 Komen	Eten Culinaire wedstrijd (B). Afl. Kevin uit Helder-
gem. (herh.) (Afl. 10/52) (jg.16)

19.45	 Huizenjagers	Buitenland Realityreeks (B). Lies en Rik 
uit Koekelare gaan al acht jaar naar Kreta. Ze zoeken er 
nu een vakantiehuisje met zicht op de Griekse Rivièra. Er 
moeten voldoende slaap- en badkamers zijn want de kin-
deren en kleinkinderen willen ook komen. (Afl. 10) (jg.1)

18.20	 Lisa Telenovelle (B). Afl. Een dronken Jonas en Lisa 
kussen. Jonas en Lisa gaan akkoord dat ze de getroffen 
vrouw(en) moeten laten getuigen over hun vroeggeboor-
tes tijdens het benefiet van Katja. Dit kan Massa veel 
problemen opleveren, maar beiden vinden dat dit het 
enige juiste is om te doen. (Afl. 7) (jg.2)

19.00	 VTM	NIEUWS	-	Het	Weer

18.45	 The	Block	Australia Realityreeks waarin koppels 
gebouwen renoveren (Aus.). Presentatie: Scott Cam en 
Shelley Craft. Afl. Studio & Garage Continues & Final Walk 
Arounds. (herh.) (Afl. 44/52) (jg.13)

19.55	 Zo	Man	Zo	Vrouw Realityreeks waarin  
Jani Kazaltzis koppels een nieuwe look geeft (B).  
(herh.) (Afl. 9/10) (jg.5)

22.20	Het	Weer	(herh.)
22.25	 Zie	mij	graag Komische reeks (B). Afl. Young Ones. (12+) 

(herh.) Anna ziet Ben met een nieuw liefje van 21 jaar. Het 
steekt dat ze vervangen is door een jonger exemplaar. 
Anna wil weer jong zijn en ze besluit dat ze terug dingen 
gaat doen die ze deed toen ze jong was. (Afl. 4/13) (jg.1)

22.57	 Keno	-	Euromillions
23.00	Thuis Soapreeks (B). (herh.) (Afl. 5052)
23.25	 Dagelijkse	kost Culinair magazine (B). (herh.)
23.40	Iedereen	beroemd Reportagemagazine (B). (herh.)
00.05	Laat	journaal Nachtlus. (herh.) (9.00)

22.50	Up	to	date Magazine.
23.45	 Helicopter	ER Realityreeks (GB). (12+) (herh.) De be-

manning van Helimed 98 roept vliegende arts Sarah in om 
een complexe medische procedure uit te voeren op een 
landweg wanneer een fietser voor haar leven vecht na een 
ongeval op de North York Moors. (Afl. 7/15) (jg.3)

00.45	Embarrassing	Bodies	NL Reportagereeks over gênante 
aandoeningen (NL). (16+) (herh.) Hanneke wil weten of 
dokter Jeanine iets kan doen aan haar ongewenste haar-
groei. Marcel komt ook langs, omdat hij grote vetbulten 
op zijn buik heeft. (Afl. 8/8) (jg.4) (1.35)

22.10	 De	Ideale	Wereld Actualiteitenmagazine (B).  
Gast: Josse De Pauw. (Afl. 5/32) (jg.12)

22.50	Generation	9/11 Documentaire van Liz Mermin over 
zeven jongeren van wie de vader om het leven kwam bij de 
aanslagen van 11 september 2001 (Fr./VS/GB). (Afl. 2/2)

23.45	 Canvaslus	(herh.) (9.00)
EEN+
20.15	 Het	Journaal	(getolkt	in	Vlaamse	Gebarentaal)
21.00	 Durf	te	vragen Humaninterestprogramma (B).  

Afl. Doven en slechthorenden. (met VGT)  
(Afl. 3/8) (jg.3) (21.45)

22.50	Alex	Agnew:	Be	Careful	What	You	Wish	For Come-
dyshow van Alex Agnew. (16+) (herh.) Het genderdebat, 
feminisme, #metoo, neuspeuteren, Tarzan, Zwerkbal. 
Benieuwd wat Alex Agnew over deze en nog tal van andere 
onderwerpen te vertellen heeft.

00.00	Huizenjagers	Buitenland Realityreeks waarin drie 
makelaars in het buitenland op zoek gaan naar de ideale 
woning voor hun klanten (B). (herh.) (Afl. 10) (jg.1)

00.55	Komen	Eten Culinaire wedstrijd (B).  
Presentatie: Herman Verbruggen. Afl. Kevin uit Helder-
gem. (herh.) (Afl. 10/52) (jg.16) (1.50)

22.55	 Camping	Coppens	-	Onze	Zweedse	Zomer Realityreeks 
over het gezin van Staf Coppens dat in Zweden een cam-
ping opent (B). (herh.) Hoe hebben Staf en Monique hun 
eerste razend drukke zomer op Camp Grinsby beleefd? 
Welke obstakels hebben ze samen moeten overwinnen? 
(Afl. 1) (jg.2)

00.05	Private	Practice Dramareeks (VS). Afl. Heaven can wait. 
(12+) (herh.) Addison is bezig met de voorbereiding van 
Bizzy en Susans bruiloft en probeert Dr. Rodriquez op 
afstand te houden. (Afl. 12/22) (jg.4) (1.05)

01.35	 Qmusic	(5.50)

22.35	 De	Verhulstjes	Saint-Tropez Realityreeks (B). (herh.) 
De vrouwen zijn onderweg om de kaas-en wijnavond én 
de mannen te redden. Want zij zijn in de val gelopen bij 
copain Grégoire, die zijn proevertjes met veel te losse 
handjes heeft uitgeschonken. (Afl. 3) (jg.2)

23.25	 Dimitri	Vegas	&	Like	Mike Realityreeks (B). (herh.) “Op 
weg naar Stockholm om een vriend te eren”, tweet Dimitri. 
Vanavond spelen de broers op het Avicii tribute concert in 
de Friends Arena in Zweden. (Afl. 3/8) (jg.1)

00.10	 MasterChef	UK (MasterChef). Kookwedstrijd (GB). 
(herh.) (Afl. 5/24) (jg.16) (1.30)

ter. Rond mijn 25ste ging mijn ge-
hoor achteruit en kreeg ik een
cochleair implantaat om beter te
horen. In 2017 volgde een twee-
de. Het is peperduur, maar toen
werd beslist dat het ziekenfonds
tussenbeide zou komen. Het ver-
schil met en zonder implantaat is
indrukwekkend. Vroeger had ik
moeite om mensen te verstaan,
maar nu kan ik bijvoorbeeld een
lezing volgen.” 

Hoop
En toch is het dagelijkse leven

een constante uitdaging. “Denk
aan die afstandsmaatregelen. Ik
ben slechtziend en dan is het niet
makkelijk om afstand te bewaren.
Ook het mondmasker is een flinke
belemmering. Op vakantie bab-
belden die Fransen enorm snel en

Tinne Eeckels
Ziet en hoort slecht

“Vroeger had ik 
moeite om 
mensen te 
verstaan, maar 
dankzij twee 
cochleaire 
implantaten kan 
ik nu bijvoorbeeld 
een lezing volgen.”

De vervanger van Klaasje is nog 
niet gekend. FOTO RR

K3
Eerste show met 
nieuw lid ligt al vast

De zoektocht naar een opvolger
voor Klaasje Meijer (26) is nog 
maar net begonnen, of K3 start al 
met de ticketverkoop van een 
volgende tournee. Die heet toe-
passelijk Kom Erbij en gaat van 
start in maart. De twee resteren-
de leden van K3, Hanne Verbrug-
gen (27) en Marthe De Pilleceyn 
(25), kondigen hun nieuwe show 
al aan na amper één aflevering 
van K2 zoekt K3 op VTM, waarin 
ze hun nieuwe collega zoeken. 
“Het is een gek gevoel niet te we-
ten met wie we dan juist op het 
podium zullen staan. Maar uiter-
aard zijn we ervan overtuigd dat 
de geschikte persoon tussen de 
kandidaten zit.” Fans kunnen 
vandaag vanaf 10u hun kaartjes 
bestellen. De tournee van het 
nieuwe K3 passeert in Antwer-
pen, Hasselt, Gent en Oosten-
de. (dewo)

liplezen was dus geen optie.” 
De toekomst ziet er ook niet met-

een rooskleurig uit voor Tinne.
“Er bestaat een kans dat ik zwaar
slechtziend of blind zal worden.
Maar ik hoop dat de toestand zo
lang mogelijk blijft zoals hij nu is.
Er zijn medische onderzoeken
naar Usher en er zijn nieuwe be-
handelmethodes die al op men-
sen worden getest. Ik kan alleen
maar hopen dat ik zo lang moge-
lijk kan blijven zien, tot er een
middel is gevonden om iets aan
mijn toestand te doen.” Dat haar
zicht nog achteruitgaat, probeert
ze te relativeren. “Je moet kijken
naar wat je nu kan, niet naar wat
je niet of niet meer kan.” 
TOM VETS
i Durf Te Vragen, Eén, vandaag om 
20.35u

KARL MEERSMAN 60 (striptekenaar)
Wim Langeraert 63 (acteur)
Tom Van Overberghe 57 (muzikant-kunstenaar)
Francesco Casagrande 51 (ex-wielrenner)

JESSICA BROWN FINDLAY 32 (Am. actrice)
Melissa Leo 61 (Amerikaanse actrice)
Sam Neill 74 (Brits acteur)

DOUGLAS COSTA 31 (Braziliaans voetballer)
Walter Koenig 85 (Amerikaans acteur)
Dmitri Medvedev 56 (Russisch ex-president)


