
Peter Gillis &  
Nicol Kremers

Ondernemers Peter Gillis (1962) en Nicol Kremers (1990) zijn drie jaar samen 
en wonen met Nicols kinderen Kiano (10), Jullian (6), Christian (5) Fabiano (3) en 

eendjes Massa en Kassa in Neerpelt. Peter heeft drie kinderen uit een eerdere 
relatie: Mark (25), Inge (26) en Ruud (29).
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FAMILIE GILLIS:  
MASSA IS KASSA    
DINSDAG, SBS 6, 20.30 

Realitysoap rond de 
Peter Gillis, eigenaar 
van de vakantieparken 
Oostappen.

Peter Naar de eerste aflevering van het 
nieuwe seizoen Familie Gillis: Massa is 
kassa keken we in onze camper aan het 
Gardameer in Italië. We waren er even 
samen tussenuit. Doet Nicolletje de  
schotel voor ontvangst omhoog.
Nicol We moeten altijd zó lachen om 
onszelf. Ja, ook om de vlijmscherpe voice-
over van Frank Lammers.
Peter Al zegt-ie ‘dikke’ – het maakt mij 
niks uit.
Nicol Als we thuis zijn, kijken we met de 
kinderen samen. Maken we er een feestje 
van met chips, kaas, lolly’s, cola en een 
wijntje voor ons. Joggingpakjes en warme 
slofjes aan.
Peter Nee, we kijken niet alleen naar 
onze eigen realitysoap. We zijn altijd al 
fan geweest van realityseries, het kijkt zo 
makkelijk weg. Je hoeft niet gefocust te 
zijn en kunt makkelijk iets tussendoor 
doen. Chateau Meiland, De Bauers: 
bestemming onbekend, Bij ons op het 
kamp, dat zijn programma’s in begrijpe-
lijk taal. Ingewikkelde televisie is voor mij 
niet weggelegd, En die oeverloze praat-
programma’s ook niet. 
Nicol Dan haken we af of val jij in slaap.
Peter De afleveringen van Undercover en 
de film Ferry keken we in één adem uit. 
Die zijn zo spannend gemaakt.
Nicol Op het juiste moment wordt de 
spanning opgebouwd. De serie en film 
zijn deels opgenomen op één van onze 
parken in Belgisch Limburg. 
Peter Dan kijk je toch een beetje anders: 
die herkenning is leuk.
Nicol Restaurant misverstand is een 
mooi programma. Johnny de Mol en 
chef-kok Ron Blaauw runnen samen met 
beginnende dementerenden een restau-

rant. Aan een zwaar onderwerp geven ze 
een positieve twist. Die mensen voelen 
zich weer gewaardeerd in onze samenle-
ving.
Peter Ik kan ook echt wel lachen om 
sommige situaties, dat doen ze zelf ook. 
Zo’n zoetsappige serie als Jane the virgin 
waar jij naar kijkt, trek ik écht niet. 
Nicol Zit ik alleen voor de buis. Net als 
bij Fred van Leer: alles uit de kast. Ik hou 
van zijn humor, die ongezouten mening. 
Peter Met het programma van meneer 
Van Leer heb ik hé-le-maal niks. Maar jij 
bent sowieso van de kleding. 
Nicol Ik kijk wel alles mee wat jij leuk 
vindt.
Peter Ja, met je ogen dicht. 
Nicol Nou, dan moet het wel héél saai 
zijn.
Peter Zondagochtend zetten we Business 
class van Harry Mens aan.
Nicol Een interessant programma voor 
ondernemers. Bakkie koffie erbij.
Peter Aansluitend kijken we met de 
kindjes een film op Disney+, laatst was 
dat 101 Dalmatiërs. Met mijn eigen kin-
deren had ik daar vroeger nauwelijks de 
tijd voor. Ik was altijd maar aan het werk. 
Nu is dat zo gezellig met z’n allen op de 
bank. 
Nicol Zo’n film kijken de kids wel tien 
keer.
Peter Standaard kijken we ’s avonds 
Shownieuws en Hart van Nederland als 
we thuis zijn. Er moet nog gewerkt wor-
den en Nicolletje wil ook nog aandacht.
Nicol Absoluut! We zitten niet iedere 
avond voor de tv. Naast ondernemer ben 
ik nog mama van vier kleine kinderen. 
Man, dan ben ik ’s avonds soms echt 
bekaf.
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