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Jack Nicholson is weer magistraal in
zijn rol van verzekeringsagent die
na zijn pensioen en de dood van zijn
vrouw in een groot zwart gat valt.
Heel erg is dat niet, want zijn leven
op kantoor en thuis bij zijn vrouw was
ook te saai voor woorden. Regisseur
Alexander Payne maakte in 2004
een nóg betere ﬁlm: Sideways.

Zomersproeten heet de zomerserie van Jetske
van den Elsen, waarin je haar alles kunt vragen.

Vraagbaak Jetske

Aanvallen!

NEW LINE

ZOMERSPROETEN ❚ 8.55 EN 16.00 NEDERLAND 3

ABOUT SCHMIDT ❚ 20.30 NEDERLAND 3

ANP

Hoe melk je een koe? Welke vissen leven er in de
Noordzee? Wat moet je doen als je door een kwal
wordt gebeten? Jetske geeft het antwoord in het
nieuwe Zomersproeten. De presentatrice reist negen
weken door het land en ontvangt op de camping,
het strand of bij de boer gasten die vertellen over
de meest uiteenlopende onderwerpen: van koeien,
vissen en kwallen tot... sproeten. Jetske geeft ook
tips voor de zomervakantie en tussen de bedrijven
door krijg je nog oude jeugdseries te zien zoals
De Zevensprong en Thomas & Senior.

SOAP

Vandaag rijdt de Tour Frankrijk uit,
en Luxemburg in. Ideaal terrein
voor aanvallers met pit.

ATWT Dusty brengt de nacht door
op het politiebureau. Hij vraagt John
om hulp. Alison en Lucy waken naast
het bed van Aaron. Lucy vertrekt
en vraagt Alison haar te bellen als
er iets is. Aaron opent zijn ogen,
maar reageert verder niet. Emily
zegt Hal en de minder enthousiaste
Barbara dat ze weer bij hen intrekt.
❚ RTL 4, 18.35
B&B Ridge en Brooke spreken hun
liefde en toewijding voor elkaar uit.
Naderhand bezoekt Nick Brooke en
zij vertelt hem dat Ridge de baby wil
opvoeden als zijn eigen kind. Nick
wil een rol spelen in het leven van
zijn kind. Stephanie spreekt met
Ridge en zegt hem dat hij zijn leven
beter kan delen met Samantha.
❚ RTL 4, 20.00

HANS HOGERVORST

De eerste week van de
Tour kan heel saai zijn,
met sprinters die zich
alleen druk maken
om etappezeges, de
groene trui en - door
de boniﬁcaties - ook de
gele trui. Maar om de
etappe van vandaag te winnen, moet
je meer kunnen dan alleen sprinten.
Met de aankomst in Esch-sur-Alzette
verwachten wij de gemotiveerde
Luxemburger Frank Schleck,
die met zijn overwinning in
de Amstel Gold Race al
bewees dat hij goed
getimed kan aanvallen.
TOUR DE FRANCE ❚ 14.40
NEDERLAND 2

Er zijn plaatsen in
Nederland waar men
je niet raar aankijkt,
als je in een zwembroek op straat loopt.
Maar misschien moet je
wel iets aantrekken, voordat
je ergens aanbelt en vraagt of je
een nachtje mag blijven slapen.
In Nu we er toch zijn onderzoekt
Eddy Zoëy de gastvrijheid van
onze gemeentes. Wordt het een
gespreid bedje of toch de bank?
NU WE ER TOCH ZIJN ❚ 21.45 NEDERLAND 2

KIPPA/ANP

Hoe gastvrij is...

SPORT
TENNIS
Wimbledon
Rechtstreeks verslag van de
wedstrijden op
Wimbledon
❚ RTL 7, 13.00
WIELRENNEN
Tour de France
Rechtstreeks
verslag van de
tweede etappe van
de Tour de France:
Obernai - Eschsur-Alzette
(Luxemburg), over
228,5 kilometer
❚ NEDERLAND 2, 14.40;
EUROSPORT, 14.45; ÉÉN,
14.40; ZDF, 14.00
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