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DE WEEK VAN 1000 ZONNEN
Van maandag 8 tot en met zaterdag 13 augustus
Vanaf maandag 8 augustus stuurt 1000 zonnen iedere dag styliste Linda Van
Waesberge op pad. In de nieuwe rubriek In de mode zet ze elke dag vijf mensen in de
kijker die mooi of leuk gekleed zijn. In de week van 8 tot en met 13 augustus komen
verder de volgende onderwerpen aan bod in 1000 zonnen:

ELKE DAG
NIEUWE RUBRIEK: IN DE MODE
¾ Niets leuker dan mensen kijken in de zomer! 1000 zonnen stuurt styliste Linda
Van Waesberge op pad. Zij kiest elke dag vijf mensen uit die zij op de een of
andere manier het leukst gekleed vindt. In de week van 8 tot en met 13 augustus
loopt Linda rond op de dijk in Knokke, in het modehart van Brussel en in het
centrum van Gent.

MAANDAG 8 AUGUSTUS
¾ Maandag mag Marita De Ridder, de tante van Eva De Roovere, mee backstage bij
het optreden van haar nichtje op het festival van Dranouter.
¾ De zomertip komt maandag van Roos Van Acker.

DINSDAG 9 AUGUSTUS
¾ Dinsdag keert 1000 zonnen terug naar de tijd toen je als dagjestoerist nog niet
zomaar met je koffers over de grens mocht. De hamvraag aan elke passant was
toen ‘Hebt u iets aan te geven’?
¾ Linde Merckpoel heeft dinsdag een zomertip voor de kijkers.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
¾ Woensdag kijkt 1000 zonnen mee in de kookpotten van Bert Vandenhove, chefkok van het restaurant Prêt-à-Gouter. Hij maakt een gerecht klaar met zijn
favoriete streekingrediënt: forel.
¾ Jan Hautekiet heeft een gouden tip voor de zomer.

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
¾ Donderdag geeft 1000 zonnen de ogen de kost in het Speelgoedmuseum in
Mechelen. Wat is het lievelingsstuk van de mensen die er werken?
¾ Evert Venema van Radio 1 geeft een zomertip.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
¾ De zomerhit die iedereen met nostalgie doet terugdenken aan de zomer van 1959
– of is het die van 1989, toen het nummer in een eigentijds newbeat-kleedje werd
gestoken? – is Marina van Rocco Granata.
¾ Herwig Verhovert van Radio 1 heeft een zomertip voor de kijkers.

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
¾ In de rubriek Nu of nooit krijgt één kijker zaterdag de kans om voor één dag MNMpresentator te worden. In de MNM Summerclub in Zeebrugge wordt hij of zij
ingewijd in de geheimen van het radio maken.
¾ De laatste zomertip van de week komt van Herman De Croo.

1000 zonnen is een programma van Het Televisiehuis voor Eén.
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1000 zonnen: van maandag tot zaterdag om 19.40 u.
1000 zonnen-compilatie van het beste van de voorbije week: elke zondag om
20.00 u.



www.een.be

VOOR MEER INFORMATIE
LESLEY HERNALSTEEN, STAFMEDEWERKER COMMUNICATIE ÉÉN, TEL. 02 741 58 45, LESLEY.HERNALSTEEN@VRT.BE
VRT COMMUNICATIE - KAMER 9L48, 1043 BRUSSEL - TEL. 02 741 35 66 - E-MAIL: PERS@VRT.BE
VOOR INTERVIEWS
INTERVIEWS@VRT.BE

