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Reuzen bestaan echt! 
Gelooft u in reuzen? Als u vanavond naar de Britse documentaire 'RTL Dossier: Reuzen' 
kijkt, ziet u dat ze echt bestaan. 
Reuzen hebben last van een voortdurende groeispurt, die wordt veroorzaakt door een 
overdosis groeihormonen. De patiënten kijken vanaf grote hoogte op u neer en ondervinden 
daarbij veel problemen in de maatschappij. In de documentaire ziet u bijvoorbeeld een 
tweeling, waarvan de ene helft bleef doorgroeien. Dat had grote gevolgen. Vroeger gingen 
patiënten dood aan deze medische aandoening (acromegalie genaamd), maar tegenwoordig is 
de kwaal goed behandelbaar. Hoe groot ze precies kunnen worden, ziet u in:  
RTL DOSSIER: REIZEN, RTL4 
23.00 UUR. 
 
Zigeuners leden zwaar in WO11 
Zigeuners hebben voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Dat wordt 
vanavond pijnlijk duidelijk in een documentaire. De leden van het Koninklijk Zigeunerorkest 
Tata Mirando praten over de vervolging van deze groep mensen. De bijzondere manier 
waarop het orkest vroegtijdig ontsnapte aan de ijzeren greep van Hitler en hun vlucht van 
Duitsland naar Nederland komen aan bod, evenals het turbulente en onzekere zigeunerleven 
in Oost-Europa anno 2001. Daarnaast wordt u bijgepraat over het leven op kermissen, het 
rondtrekken in woonwagens, het gevoel dat zigeunermuziek uitdraagt en de niet te stuiten 
levenskracht van het orkest. 
DOKWERK: EEN ZWAAR HART, NED. 3 
20.45 UUR 
 
Vanavond nog 
Naakte Hersenen 
Wat doen uw hersenen en hoe zien ze eruit? Kennis over de werking van dit mysterieuze 
lichaamsdeel schiet tekort. Logisch, want u heeft ze nog nooit gezien. Maar vanavond krijgt u 
die kans. Neurowetenschapper Susan Greenfield kijkt samen met de patiënt, die bij kennis is, 
tijdens een hersenoperatie naar levende hersenen in het programma 'Brain story'. Verder zult u 
te weten komen welk deel van de hersenen muziek herkent en welk deel verantwoordelijk is 
voor creativiteit. 
BRAINS STORY, NED. 1 
23.03 UUR 
 
Sylvana helpt u verhuizen 
Zoekt u een nieuw huis, dan voelt u zich bij het programma 'De Makelaar' zeker thuis! Samen 
met een makelaar helpt presentatrice Sylvana Simons u verhuizen naar een nieuw 
onderkomen. Ze informeren u over huizenprijzen, kopen, verkopen en de taxatie van 
woningen. Ook mag u uiteraard even binnenkijken. Bent u al optimaal tevreden met uw 
woning, deel dan uw enthousiasme met de kijker. U ziet onder meer bewoners van Vinex-
woningen, kloosterbewoners en grotbewoners. Verder een Top 5 van bijvoorbeeld de duurste 
huizen van Nederland en de meest ideale woonwijken. 
TV MAKELAAR, RTL 4 
22.00 UUR 
 



Hier is uw nieuwe kinderoppas! 
Ouders van kleine kinderen, opgelet: Henny Huisman, ooit drummer van Lucifer en geestelijk 
vader van de 'Playbackshow' en de 'Soundmixshow' wordt kinderoppas en u kunt hem 
inhuren. Henny houdt een oogje in het zeil en praat vol overgave met kinderen over alles wat 
hen bezighoudt. Met als doel er achter te komen hoe de situatie thuis is en welke 
familiegeheimen zich daar afspelen? Henny's nieuwsgierigheid kent geen grenzen. Als de 
ouders thuiskomen, krijgen ze heel wat te horen. Benieuwd hoe ze daarop zullen reageren! 
BABYSITTER, RTL 4 
21.00 UUR 
 
'All Stars' team gaat naar homohuwelijk 
De amateur-voetballers van 'All Stars' bezoeken vanavond in de voorlopig laatste aflevering 
het huwelijksfeest van hun homoseksuele aanvoerder Bram en zijn vriend Henri. Ze besluiten 
daarbij hun vrouwelijke kant te laten zien. Dat wordt een lachwekkend feestje! Speciale gast 
John de Mol jr. speelt Henri en zijn moeder Willeke Alberti zingt op het huwelijksfeest. 
Daphne Dekkers trouwt met de vader van Hero en 'familieleden' Peter Tuinman en Victor 
Low laten een oude vete oplaaien. Zet u maar schrap voor een hilarische finale van dit 
seizoen! 
ALL STARS, NED. 3 
19.00 UUR 
 
Kerst met Lee Towers 
Het dag gaat eraf! 
De TROS presenteert op deze eerste kerstdag een spetterend optreden van volkszanger Lee 
Towers. Deze rasartiest van internationale allure vierde vorig jaar oktober zijn zilveren 
jubileum en presenteerde voor de tiende en laatste keer zijn 'Gala of the year'. Daarmee wordt 
een belangrijke periode afgesloten. Liefhebbers van zijn muzikale hoogstandjes kunnen 
genieten van een perfecte live-registratie, waarvoor de zanger met diverse prijzen werd 
beloond. Fans mogen dit spetterende en groots opgezette optreden zeker niet missen. 
GALA OF THE YEAR, NED. 2 
20.20 UUR 
 
BN'ers getest door BNN 
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijkheid en het karakter van jonge bekende Nederlanders? 
Dan mag u het programma 'Wie ben IQ' niet missen! Presentatrice Bridget gunt u een kijkje in 
het hoofd van BN'ers en ontdekt hoe zij zich in het dagelijks leven gedragen. Haar gasten 
worden aan tests op het gebied van relaties, geluk, sex en IQ onderworpen en krijgen in het 
programma de uitslag. Verhalen van familie, vrienden en oud-leraren geven een verhelderend 
beeld. Het programma is een leuk voorproefje van het grote gala van De Nationale IQ-test op 
16 januari 2002. 
WIE BEN IQ, NED. 2 
12.00 UUR 
 
Voor wie het gemist heeft 
Wie zaterdag 17 november de 22ste aflevering van 'Kinderen voor Kinderen' heeft gemist, 
kan vanmiddag kijken naar de herhaling. Het bekende kinderkoor zingt o.a. over mooie 
toekomstdromen die niet voor iedereen zijn weggelegd (nou ja, de dromen wel, maar de 
realisatie niet) en over het thema 'Hoera, wat ben ik blij dat ik besta'. Verder in de uitzending 
een liedje over de euro, een slome vader en een jongetje uit Zuid-Amerika dat op een bongo 



speelt. Kun je overigens verliefd worden op je orthodontist of op je paard? En is crimineel 
gedrag stoer? De antwoorden hoort u in: 
KINDEREN VOOR KINDEREN, NED. 3 
14.20 UUR 
 



 


