
11/5/2020 8:00 De Rolkrant 11.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/5/2020 9:00 Mariamaand - Bedevaartsoord OLV Scherpenheuvel Mariamaand - Dagelijkse rozenkrans bidden in de maand mei met de intenties die de mensen vragen vanuit het 

bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

11/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Verboden Liefdes'. Verhalen uit Boccacio's Decamarone, in een bewerking van Ed Franck, 

Uitgegeven bij Davidsfonds 

11/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, soms 

melancholisch.

11/5/2020 10:00 De collega's De plechtige communie (Afl 12), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

11/5/2020 10:40 MuziekSpecial Jimmy Colman 3 Muziekspecial van Jimmy Colman Villamayor (deel 3)

11/5/2020 10:50 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

11/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

11/5/2020 11:40 De Zandmuze Flanders Field.  Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat

wordt bereikt door het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds 

veranderende afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 1).

11/5/2020 11:50 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

11/5/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12682 Chad onderbreekt de aanval op Marlena, maar als ze bijkomt, denkt ze dat Tsjaad degene is die haar probeert te 

vermoorden. De identiteit van de Stropdasmoordenaar wordt onthuld! 

11/5/2020 13:15 Eclips en Vrienden Zorg - Ziekenfondsen Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

11/5/2020 13:35 De bossen van Vlaanderen Vlaamse televisiereeks die gebaseerd is op de waargebeurde moorden van Beernem (afl 4)

11/5/2020 14:35 Kapitein Zeppos In 1964 was de allereerste aflevering van Kapitein Zeppos te zien. Nu, 53 jaar later, kunnen we opnieuw genieten van 

de avonturen van de kapitein en zijn rechterhand Ben Kurrel (afl 27)

11/5/2020 15:05  Exit 7 Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve 

kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de 

meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje 

dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te 

verwekken en op te voeden. 1979. Emile Degelin

11/5/2020 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7906 Brooke vindt het maar niks dat Steffy en Taylor naar de bruiloft van Hope en Liam komen en gaat in gesprek met Taylor. 

Steffy hoopt dat haar moeder inziet dat zij zelf Hope en Liam hun geluk gunt en dat de kinderen op de eerste plaats komen.

11/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7907 Iedereen maakt zich op voor de bruiloft. Tayler begrijpt niet dat Steffy wil zien hoe Liam gaat trouwen met een ander. 

Ze besluit nog een laatste poging te wagen om Liam op andere gedachten te brengen.

11/5/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

11/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12683 Steve spoort de lookalike van Britta op. Op hetzelfde moment ontsnapt Bo bijna uit zijn cel. Eve ontmoet Eduardo in 

verband met Paige's begrafenis.

11/5/2020 18:15 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

11/5/2020 18:45 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 12)

11/5/2020 19:15 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

11/5/2020 19:35 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

11/5/2020 19:50 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

11/5/2020 20:50 Spanje Spanje: De menselijke torens van Catalonië

11/5/2020 21:00 Spanje Spanje - Pintxos in San Sebastian afl 1

11/5/2020 21:15 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

11/5/2020 22:15 Vrouwen en mannen van: De gemaskerde schoenpoetsers De gemaskerde schoenpoetsers van Al Paz, Bolivië

11/5/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

11/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

11/5/2020 23:10 Wat Doen We Met De Liefde 1957. Een groepje levenslustige muzikanten krijgen een contract om te spelen op een passagiersschip voor een 

kruisvaart langs de havens van de Middellandse Zee. Hun contract zegt dat zij een zangeres moeten hebben. Zij gaan op 

zoek en de gevonden zangeres blijkt een goede kennis te zijn van één van de muzikanten, maar dat moet een groot geheim



blijven. Al de anderen worden smoorverliefd op haar. We zien de Woodpeckers, Jef en Cois Cassiers als twee Sultans. 

12/5/2020 0:40 De bossen van Vlaanderen Vlaamse televisiereeks die gebaseerd is op de waargebeurde moorden van Beernem (afl 4)

12/5/2020 1:45 De Dingen Des Levens Afl. 12683 Steve spoort de lookalike van Britta op. Op hetzelfde moment ontsnapt Bo bijna uit zijn cel. Eve ontmoet Eduardo in 

verband met Paige's begrafenis.

12/5/2020 2:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7907 Iedereen maakt zich op voor de bruiloft. Tayler begrijpt niet dat Steffy wil zien hoe Liam gaat trouwen met een ander. 

Ze besluit nog een laatste poging te wagen om Liam op andere gedachten te brengen.

12/5/2020 2:35 De collega's De plechtige communie (Afl 12), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

12/5/2020 3:10 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

12/5/2020 3:40 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 12)

12/5/2020 4:10 En Route Cruises En route Cruises

12/5/2020 4:25 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

12/5/2020 4:45 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

12/5/2020 5:00 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

12/5/2020 6:00 Spanje Spanje: De menselijke torens van Catalonië

12/5/2020 6:10 Spanje Spanje - Pintxos in San Sebastian afl 1

12/5/2020 6:25 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

12/5/2020 7:25 Kapitein Zeppos In 1964 was de allereerste aflevering van Kapitein Zeppos te zien. Nu, 53 jaar later, kunnen we opnieuw genieten van 

de avonturen van de kapitein en zijn rechterhand Ben Kurrel (afl 27)

12/5/2020 8:00 De Rolkrant 12.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/5/2020 9:00 Mariamaand - Bedevaartsoord OLV Scherpenheuvel Mariamaand - Dagelijkse rozenkrans bidden in de maand mei met de intenties die de mensen vragen vanuit het 

bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

12/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Woesten' van Kris Van Steenberge, uitgeverij Vrijdag

12/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, soms 

melancholisch.

12/5/2020 10:00 De collega's De vakantie (Afl 13), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

12/5/2020 10:45 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

12/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

12/5/2020 11:45 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en de 

atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. 

Hitler pleegt zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

12/5/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12683 Steve spoort de lookalike van Britta op. Op hetzelfde moment ontsnapt Bo bijna uit zijn cel. Eve ontmoet Eduardo in 

verband met Paige's begrafenis.

12/5/2020 13:20 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 8)

12/5/2020 14:00 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

12/5/2020 14:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)

12/5/2020 15:00 Vuur, Liefde en Vitaminen 1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en weduwnaar 

met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als echtgenoot strikken 

maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar te blijven. 

Komedie van Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts, Romain Deconinck en 

Gaston Vandermeulen. 

12/5/2020 16:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7907 Iedereen maakt zich op voor de bruiloft. Tayler begrijpt niet dat Steffy wil zien hoe Liam gaat trouwen met een ander. 

Ze besluit nog een laatste poging te wagen om Liam op andere gedachten te brengen.

12/5/2020 16:45 Sportbeat op dinsdag 12mei Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

12/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7908 Het is zover: Liam en Hope gaan trouwen. Er zijn toespraken van diverse gasten, onder wie Steffy. Bill is heel open in een 

gesprek met Justin. Hij wil er alles aan doen om de band met zijn zoons te herstellen.

12/5/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

12/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12684 Rafe vindt een medaillon dat Abigail bij de dokken heeft laten vallen. Aiden geeft aan Hope toe dat hij verdrinkt in de 



schulden en daarom zijn toevlucht nam tot enkele duistere figuren. Steve treft Bo's gevangeniscel leeg aan.

12/5/2020 18:15 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

12/5/2020 18:50 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 13)

12/5/2020 19:10 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

12/5/2020 20:05 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

12/5/2020 20:35 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

12/5/2020 21:30 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 10

12/5/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

12/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

12/5/2020 23:05 Wit Is Troef Raymond Smet, de sterspeler van voetbalclub De Groenen, is verloofd met de dochter van de baas van een verhuisfirma.

 Een man die voortdurend in de clinch ligt met Raymond. Deze schoonvader is namelijk supporter van een geheel ander 

voetbalteam: Wit, de grote concurrent van De Groenen. Liliane, Raymonds vrouw, staat tussen twee kampen. 

1940 Geregisseerd door Jan Vanderheyden  met Raymond Braine, Toontje Janssen en Renaat Grassin 

13/5/2020 0:30 Sportbeat op dinsdag 12mei Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

13/5/2020 0:50 Ad vitam aeternam Een man blijft verdwaasd achter na het overlijden van zijn echtgenote. Vreemde voorvallen in zijn huis brengen hem 

totaal in de war. De volgende ochtend komt de begrafenisondernemer het lichaam van de overleden echtgenote ophalen. 

Hij merkt dat de man eveneens overleden is en dat het lichaam van de vrouw glimlacht.

13/5/2020 1:00 Terrain vague - Ballet terrain vague Ballet 1957

13/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12684 Rafe vindt een medaillon dat Abigail bij de dokken heeft laten vallen. Aiden geeft aan Hope toe dat hij verdrinkt in de 

schulden en daarom zijn toevlucht nam tot enkele duistere figuren. Steve treft Bo's gevangeniscel leeg aan.

13/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7908 Het is zover: Liam en Hope gaan trouwen. Er zijn toespraken van diverse gasten, onder wie Steffy. Bill is heel open in 

een gesprek met Justin. Hij wil er alles aan doen om de band met zijn zoons te herstellen.

13/5/2020 2:25 De collega's De vakantie (Afl 13), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

13/5/2020 3:10 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

13/5/2020 3:45 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 13)

13/5/2020 4:15 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

13/5/2020 5:10 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

13/5/2020 5:45 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

13/5/2020 6:40 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 10

13/5/2020 7:25 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

13/5/2020 8:00 De Rolkrant 13.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/5/2020 9:00 Mariamaand - Bedevaartsoord OLV Scherpenheuvel Mariamaand - Dagelijkse rozenkrans bidden in de maand mei met de intenties die de mensen vragen vanuit het 

bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

13/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven bij 

Hoogland & VanKlaveren 

13/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, soms 

melancholisch.

13/5/2020 10:00 De Collega's De Muur (afl 1). De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals 

voorheen. Thienpondt heeft rust gepakt, maar dat was bekend. En ook juffrouw Berlo is gepromoveerd tot secretaresse 

van directeur generaal Clerckx en wie gaat haar vervangen en wie wordt de nieuwe bureauchef, en wie wordt de nieuwe

directeur? En wat voor werken gaan er schuil achter die gigantische muur die is opgetrokken in de gang? 1980.

13/5/2020 10:35 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

13/5/2020 10:45 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

13/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

13/5/2020 11:45 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 



afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 3)

13/5/2020 11:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

13/5/2020 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 12684 Rafe vindt een medaillon dat Abigail bij de dokken heeft laten vallen. Aiden geeft aan Hope toe dat hij verdrinkt in de 

schulden en daarom zijn toevlucht nam tot enkele duistere figuren. Steve treft Bo's gevangeniscel leeg aan.

13/5/2020 13:20 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

13/5/2020 14:15 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 1)

13/5/2020 15:25 De Kat Vlaamse televisiereeks uit 1973. David De Kat is een milieuactivist.  Het bedrijf Af-Val van Oskar Dias een ware 

bedreiging is voor de natuur (afl 11)

13/5/2020 15:50 Waar het groeide De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel. Terwijl

Claes zijn pijp rookt en dromerig voor zich uitkijkt, denkt hij terug aan zijn jeugd. Hij ziet Zichem en Averbode voor zich. 

Hij denkt terug aan zijn misdienaarschap en zijn vrienden. Hij ontmoet een schilder die hem voor het eerst de zin van

 'het schone' doet aanvoelen. Hij denkt aan de lange winteravonden bij het haardvuur en aan zijn vader die voorleest. 

1956. Geregisseerd door Wim Telders met Guido Daans, Ernest Claes en René Verbeeck

13/5/2020 16:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 7908 Het is zover: Liam en Hope gaan trouwen. Er zijn toespraken van diverse gasten, onder wie Steffy. Bill is heel open in een 

gesprek met Justin. Hij wil er alles aan doen om de band met zijn zoons te herstellen.

13/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7909 Na de huwelijksceremonie treffen Brooke en Taylor elkaar in de keuken. Beschuldigingen en oud zeer worden over 

en weer geslingerd, net als stukken van de bruidstaart. Liam verrast Hope met een huwelijksreis.

13/5/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

13/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12685 Met de hulp van Theresa, kiest Eve een jurk waarin Paige begraven zal worden. Nicole, Kate en Theresa zijn nu de 

eigenaars van Basic Black.

13/5/2020 18:15 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

13/5/2020 18:55 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)

13/5/2020 19:20 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met 

de motor. Typische streekproducten.

13/5/2020 19:40 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

13/5/2020 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

13/5/2020 21:05 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

13/5/2020 21:25 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

13/5/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

13/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

13/5/2020 23:05 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en 

vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man 

gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen. 

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946

14/5/2020 0:40 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 1)

14/5/2020 1:35 De Dingen Des Levens Afl. 12685 Met de hulp van Theresa, kiest Eve een jurk waarin Paige begraven zal worden. Nicole, Kate en Theresa zijn nu de 

eigenaars van Basic Black.

14/5/2020 2:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7909 Na de huwelijksceremonie treffen Brooke en Taylor elkaar in de keuken. Beschuldigingen en oud zeer worden over en 

weer geslingerd, net als stukken van de bruidstaart. Liam verrast Hope met een huwelijksreis.

14/5/2020 2:40 De Collega's De Muur (afl 1). De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals 

voorheen. Thienpondt heeft rust gepakt, maar dat was bekend. En ook juffrouw Berlo is gepromoveerd tot secretaresse 

van directeur generaal Clerckx en wie gaat haar vervangen en wie wordt de nieuwe bureauchef, en wie wordt de nieuwe

directeur? En wat voor werken gaan er schuil achter die gigantische muur die is opgetrokken in de gang? 1980.

14/5/2020 3:10 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

14/5/2020 4:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)

14/5/2020 4:25 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met 

de motor. Typische streekproducten.

14/5/2020 4:45 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

14/5/2020 5:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)



14/5/2020 6:10 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

14/5/2020 6:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Groenland expeditie in 1930 door Alfred Wagener (afl 33)

14/5/2020 7:20 Histoire de la Liaison Belgique Congo De geschiedenis van de luchtverbinding tussen België en Congo. Vanaf het begin met Edmond Thieffry in 1925 tot de 

duizendste vlucht in maart 1950. 1950

14/5/2020 7:30 De Kat Vlaamse televisiereeks uit 1973. David De Kat is een milieuactivist.  Het bedrijf Af-Val van Oskar Dias een ware 

bedreiging is voor de natuur (afl 11)

14/5/2020 8:00 De Rolkrant 14.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/5/2020 9:00 Mariamaand - Bedevaartsoord OLV Scherpenheuvel Mariamaand - Dagelijkse rozenkrans bidden in de maand mei met de intenties die de mensen vragen vanuit het 

bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

14/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven 

bij Hoogland & VanKlaveren 

14/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, soms 

melancholisch.

14/5/2020 10:00 De Collega's Beeldende kunst (afl. 2) Op een maandagmorgen staan in de gang van Baconfoy enkele kunstwerken tentoon. Deze dienen 

ter tijdelijke verfraaiing van de kantoren en om het personeel vertrouwd te maken met hedendaagse kunst. Wanneer 

blijkt dat er ook nog een kunstkenner ter plaatse zal komen om de collega's te onderwijzen over de kunst dat in hun gang 

tentoongesteld staat, besluit De Pesser in te grijpen. 1980.

14/5/2020 10:45 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

14/5/2020 10:55 Uw verhaal: Audrey - Blind vertrouwen Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

14/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

14/5/2020 11:45 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 4)

14/5/2020 11:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

14/5/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12685 Met de hulp van Theresa, kiest Eve een jurk waarin Paige begraven zal worden. Nicole, Kate en Theresa zijn nu de 

eigenaars van Basic Black.

14/5/2020 13:30 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 8)

14/5/2020 13:55 Palaver Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden 

willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte 

naast een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en 

op deze manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving 

onthullen. 1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo

14/5/2020 15:10 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 21)

14/5/2020 15:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 7909 Na de huwelijksceremonie treffen Brooke en Taylor elkaar in de keuken. Beschuldigingen en oud zeer worden over en 

weer geslingerd, net als stukken van de bruidstaart. Liam verrast Hope met een huwelijksreis.

14/5/2020 16:10 Lindsay Dichtbij Lindsay Dichtbij

14/5/2020 16:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70

14/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7910 Bill heeft goede voornemens om het contact met zijn kinderen te verbeteren, maar hij wordt al meteen voor het blok 

gezet. Hij zou op Will passen, maar moet ook naar een belangrijke zakelijke afspraak. Thorne laat Katie weten dat hij 

met alle liefde de vaderrol van Bill zou overnemen.

14/5/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

14/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12686 Julie treft een opgejaagde Caroline aan die opnieuw een visioen had over Shawn. Voordien bespraken Maggie en Hope 

al huwelijksplannen. De voorvluchtige Chad keert vermomd terug naar de dokken.

14/5/2020 18:15 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

14/5/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

14/5/2020 19:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 3)

14/5/2020 20:00 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.



14/5/2020 20:25 Dierenrijk: Vogelspinnen Vogelspinnen, Cambodja

14/5/2020 20:40 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

14/5/2020 21:25 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

14/5/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

14/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

14/5/2020 23:10 Min Of Meer Kontraregem is een klein dorp met mensen die eigenlijk allemaal min of meer zondaars zijn. De burgemeester en pastoor 

van het dorp liggen al lange tijd met elkaar in de clinch. Dit bereikt een hoogtepunt wanneer jonge paartjes staan 

te vrijen in de inrijpoort van schoenmaker Frans Nagel. De pastoor wil dat Frans deze "poort der zonden" meteen sluit. 

De burgemeester heeft daar echter een andere mening over. 1955. Edith Kiel

15/5/2020 0:50 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

15/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12686 Julie treft een opgejaagde Caroline aan die opnieuw een visioen had over Shawn. Voordien bespraken Maggie en Hope 

al huwelijksplannen. De voorvluchtige Chad keert vermomd terug naar de dokken.

15/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7910 Bill heeft goede voornemens om het contact met zijn kinderen te verbeteren, maar hij wordt al meteen voor het blok 

gezet. Hij zou op Will passen, maar moet ook naar een belangrijke zakelijke afspraak. Thorne laat Katie weten dat hij 

met alle liefde de vaderrol van Bill zou overnemen.

15/5/2020 2:25 De Collega's Beeldende kunst (afl. 2) Op een maandagmorgen staan in de gang van Baconfoy enkele kunstwerken tentoon. Deze dienen 

ter tijdelijke verfraaiing van de kantoren en om het personeel vertrouwd te maken met hedendaagse kunst. Wanneer 

blijkt dat er ook nog een kunstkenner ter plaatse zal komen om de collega's te onderwijzen over de kunst dat in hun gang 

tentoongesteld staat, besluit De Pesser in te grijpen. 1980.

15/5/2020 3:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 3)

15/5/2020 3:35 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

15/5/2020 4:30 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

15/5/2020 4:55 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

15/5/2020 5:10 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

15/5/2020 6:05 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

15/5/2020 7:00 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 8)

15/5/2020 7:25 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 22)

15/5/2020 8:00 De Rolkrant 15.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/5/2020 9:00 Mariamaand - Bedevaartsoord OLV Scherpenheuvel Mariamaand - Dagelijkse rozenkrans bidden in de maand mei met de intenties die de mensen vragen vanuit het 

bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

15/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'voor ik ga slapen' van SJ Watson, uitgegeven bij Ambo/Anthos

15/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, soms 

melancholisch.

15/5/2020 10:00 De Collega's De Kwis (afl.3). Jomme Dockx heeft zich ingeschreven voor de radioquiz "Te bed of niet te bed" van Jos Ghijsen op radio 

twee. Al snel blijkt dat Jomme te hoog grijpt naar zijn kunnen en de collega's helpen daarom een handje mee. Maar niet 

iedereen verleent zijn medewerking met de beste bedoelingen. De Pesser en Van Hie zien hier "de" kans om Jomme eens 

goed voor de gek te houden. 1980.

15/5/2020 10:50 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

15/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

15/5/2020 11:45 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Buren van een gevangenkamp. Hoe een familie in Oost-Souburg 

gevangenen voedsel toestak door de afrastering van hun tuin, terwijl ze thuis Duitsers herbergden.

15/5/2020 12:05 Spiel Mir Eine Muziekspecial met Spiel Mir Eine

15/5/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12686 Julie treft een opgejaagde Caroline aan die opnieuw een visioen had over Shawn. Voordien bespraken Maggie en Hope 

al huwelijksplannen. De voorvluchtige Chad keert vermomd terug naar de dokken.

15/5/2020 13:15 Mira 1971. De Waterhoek is een gehucht aan de Schelde dat zijn rust dreigt te verliezen wanneer van hogerhand wordt 

besloten een brug over de rivier te bouwen. De meeste dorpelingen verzetten zich terwijl sommigen brood zien in 

deze modernisering. Tussen beide kampen schippert de sensuele Mira, die aanhoudt met alles wat een broek draagt. 



Scenario Hugo Claus gebaseerd op een roman van Stijn Streuvels met Jan Decleir en Willeke van Ammelrooy 

15/5/2020 14:50 De Collega's De Ruzie (afl. 4) Allemaal vieze gezichten op de directie Persez. Dat komt omdat zowat iedereen met iedereen in de clinch 

ligt. Zelfs de brave Jomme Dockx schiet met scherp. Valt dit nog op te lossen? Directeur Persez weet er geen raad mee en 

stelt directeur generaal Clerckx op de hoogte. Wanneer het zoontje van Jean De Pesser een ernstige aanval krijgt 

lijkt het erop dat alle onderlinge ruzies spontaan worden bijgelegd.

15/5/2020 15:35 Alfa Papa Tango De televisiereeks Alfa Papa Tango gaat over het wel en wee in een Brusselse brandweerkazerne (afl.13)

15/5/2020 16:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7910 Bill heeft goede voornemens om het contact met zijn kinderen te verbeteren, maar hij wordt al meteen voor het blok 

gezet. Hij zou op Will passen, maar moet ook naar een belangrijke zakelijke afspraak. Thorne laat Katie weten dat hij 

met alle liefde de vaderrol van Bill zou overnemen.

15/5/2020 16:30 De Herkenwijsjes Afl. 20 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

15/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7911 Thorne vindt dat Katie de volledige voogdij over Will moet opeisen. Katie twijfelt over wat ze moet doen. Ridge ziet 

in Thorne een echt vaderfiguur, een goede vervanger van Bill. Hope en Liam praten na over de bruiloft.

15/5/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

15/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12687 Chad probeert zijn alibi terug in te stellen via de zwerver waarmee hij gevochten heeft in de nacht waarin Serena gedood 

werd. Ben vraagt Will om zijn getuige te zijn.

15/5/2020 18:15 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

15/5/2020 19:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)

15/5/2020 19:35 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

15/5/2020 20:00 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

15/5/2020 20:20 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

15/5/2020 20:35 Bolivië Bolivië Afl. 2 - De Cholitas

15/5/2020 20:55 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

15/5/2020 21:25 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

15/5/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

15/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Karl Symons (journalist) en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

15/5/2020 23:10 Boevenprinses Handige fotografe Jo Markus werkt voor een Antwerps weekblad en wordt wegens haar adellijke moeder de "Prinses" 

genoemd. Haar collega-reporters Piet en Pierre komen overal te laat en zij is hen steeds te snel af. De vader van Jo, 

professor Markus, verdient met zijn wetenschappelijk werk weinig geld en zit in financiële problemen. Jo wil wat 

bijverdienen en opent een bierkelder. Hier worden echter al snel duistere zaken gepland zoals een overval op een 

diamantslijperij. Het reportersduo Piet en Pierre verlenen hun medewerking aan de overval om de primeur te hebben. 

1956 Edith Kiel

16/5/2020 0:45 De Collega's De Kwis (afl.3). Jomme Dockx heeft zich ingeschreven voor de radioquiz "Te bed of niet te bed" van Jos Ghijsen op radio 

twee. Al snel blijkt dat Jomme te hoog grijpt naar zijn kunnen en de collega's helpen daarom een handje mee. Maar niet

 iedereen verleent zijn medewerking met de beste bedoelingen. De Pesser en Van Hie zien hier "de" kans om Jomme 

eens goed voor de gek te houden. 1980.

16/5/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12687 Chad probeert zijn alibi terug in te stellen via de zwerver waarmee hij gevochten heeft in de nacht waarin Serena gedood 

werd. Ben vraagt Will om zijn getuige te zijn.

16/5/2020 2:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7911 Thorne vindt dat Katie de volledige voogdij over Will moet opeisen. Katie twijfelt over wat ze moet doen. Ridge ziet 

in Thorne een echt vaderfiguur, een goede vervanger van Bill. Hope en Liam praten na over de bruiloft.

16/5/2020 2:25 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

16/5/2020 3:20 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)

16/5/2020 3:45 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

16/5/2020 4:10 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

16/5/2020 4:30 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

16/5/2020 4:50 Bolivië Bolivië Afl. 2 - De Cholitas

16/5/2020 5:10 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

16/5/2020 5:40 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

16/5/2020 6:35 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

16/5/2020 7:10 Alfa Papa Tango De televisiereeks Alfa Papa Tango gaat over het wel en wee in een Brusselse brandweerkazerne (afl.13)



16/5/2020 8:00 De Rolkrant 16.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/5/2020 9:00 Mariamaand - Bedevaartsoord OLV Scherpenheuvel Mariamaand - Dagelijkse rozenkrans bidden in de maand mei met de intenties die de mensen vragen vanuit het 

bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

16/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit De reis van de lege flessen van Kader Abdolah, uitgegeven bij 'De Geus'

16/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, soms 

melancholisch.

16/5/2020 10:00 De Collega's De Enquete (afl. 5) Wanneer twee dames een of andere enquete moeten afhandelen worden Persez en Clerckx als het 

ware betoverd door de twee schoonheden. Al hun werk zal wijken om het deze twee vrouwen zo comfortabel mogelijk te 

maken. Ze gaan zelfs zo ver dat er enige jaloezie ontstaat tussen beide kopstukken van het ministerie. Als Gilbert Van Hie 

zich ondertussen nog gaat bezig houden met de kunst van het hypnotiseren is niemand nog gerust.

16/5/2020 10:40 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

16/5/2020 10:45 Johan en de Alverman Het verhaal speelt zich af rond 1650. De jonge pas afgestudeerde Johan Claeszoons ontmoet een vreemd mannetje dat 

een onverstaanbare taal spreekt (afl 3)

16/5/2020 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

16/5/2020 11:50 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 11)

16/5/2020 12:15 RIP - Een vrouw voor het leven Seizoen 3 - Een vrouw voor het leven (afl 5)

16/5/2020 12:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Cavalcade in Antwerpen - Provinciale historische stoet 1930 - 

Wereldtentoonstelling 1930 Antwerpen (afl 32)

16/5/2020 13:30 De Boerenkrijg Vlaamse komische serie die met een vette knipoog verwijst naar de opstand van de Vlaamse boeren, de Brigands, 

tegen de Franse bezetting in 1798 (afl 8)

16/5/2020 14:00 Schipper Naast Mathilde Vlaamse televisieserie die midden de jaren '50 en begin de jaren '60. Alles draait rond de gepensioneerde 

schipper Matthias, zijn lieve zus Mathilde en de geadopteerde dochter. (afl. 1)

16/5/2020 15:00 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. 

Hij woont in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij 

oorlogje spelen in de bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, 

Adolph Tsai

16/5/2020 16:25 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert haar talkshow tussen gasten en publiek 

16/5/2020 17:15 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

16/5/2020 17:20 Sportbeat op zaterdag 16 mei Verslag van vooral zaalvoetbal en knipoog (55+) van de zaterdag

16/5/2020 17:40 Italië Droomeiland Filicudi, Italië

16/5/2020 17:55 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

16/5/2020 19:00 Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken

16/5/2020 19:30 Art Car Art Cat, Texas

16/5/2020 19:55 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

16/5/2020 20:15 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

16/5/2020 21:05 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

16/5/2020 22:05 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

16/5/2020 22:35 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

16/5/2020 22:40 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van 

Ernest Claes. 

17/5/2020 0:25 De Collega's De Enquete (afl. 5) Wanneer twee dames een of andere enquete moeten afhandelen worden Persez en Clerckx als het 

ware betoverd door de twee schoonheden. Al hun werk zal wijken om het deze twee vrouwen zo comfortabel mogelijk te 

maken. Ze gaan zelfs zo ver dat er enige jaloezie ontstaat tussen beide kopstukken van het ministerie. Als Gilbert Van Hie 

zich ondertussen nog gaat bezig houden met de kunst van het hypnotiseren is niemand nog gerust.

17/5/2020 1:05 Sportbeat op zaterdag 16 mei Verslag van vooral zaalvoetbal en knipoog (55+) van de zaterdag

17/5/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12683 Steve spoort de lookalike van Britta op. Op hetzelfde moment ontsnapt Bo bijna uit zijn cel. Eve ontmoet Eduardo in 

verband met Paige's begrafenis.

17/5/2020 2:05 De Dingen Des Levens Afl. 12684 Rafe vindt een medaillon dat Abigail bij de dokken heeft laten vallen. Aiden geeft aan Hope toe dat hij verdrinkt in de 

schulden en daarom zijn toevlucht nam tot enkele duistere figuren. Steve treft Bo's gevangeniscel leeg aan.



17/5/2020 2:45 De Dingen Des Levens Afl. 12685 Met de hulp van Theresa, kiest Eve een jurk waarin Paige begraven zal worden. Nicole, Kate en Theresa zijn nu de 

eigenaars van Basic Black.

17/5/2020 3:25 De Dingen Des Levens Afl. 12686 Julie treft een opgejaagde Caroline aan die opnieuw een visioen had over Shawn. Voordien bespraken Maggie en Hope 

al huwelijksplannen. De voorvluchtige Chad keert vermomd terug naar de dokken.

17/5/2020 4:05 De Dingen Des Levens Afl. 12687 Chad probeert zijn alibi terug in te stellen via de zwerver waarmee hij gevochten heeft in de nacht waarin Serena gedood 

werd. Ben vraagt Will om zijn getuige te zijn.

17/5/2020 4:45 Art Car Art Cat, Texas

17/5/2020 5:10 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

17/5/2020 5:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

17/5/2020 6:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

17/5/2020 6:50 Schipper Naast Mathilde Vlaamse televisieserie die midden de jaren '50 en begin de jaren '60. Alles draait rond de gepensioneerde 

schipper Matthias, zijn lieve zus Mathilde en de geadopteerde dochter. (afl. 1)

17/5/2020 8:00 De Rolkrant 17.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/5/2020 9:00 Mariamaand - Bedevaartsoord OLV Scherpenheuvel Mariamaand - Dagelijkse rozenkrans bidden in de maand mei met de intenties die de mensen vragen vanuit het 

bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

17/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit ' Japan in honderd kleine stukjes'  van Paulien Cornelisse, uitgeverij Cornelisse

17/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, soms 

melancholisch.

17/5/2020 10:00 De Collega's De Computer (Afl. 6) De computer is op komst. De schrik zit er goed in bij de collega's, vooral bij de laagst geklasseerde, 

Jomme Dockx. Jean De Pesser gaat zich met de hele zaak bemoeien, of beter gezegd: verknoeien? 1980

17/5/2020 10:45 Keromar Vlaamse televisieserie. De Kerten is een vredelievend volk dat in Nerobal wordt bedreigd door de oorlogszuchtige Bolten

 (afl 13)

17/5/2020 11:20 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

17/5/2020 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

17/5/2020 12:15 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 7)

17/5/2020 12:25 Heterdaad Petra laat zich verleiden om deel te nemen aan een inbraak. De zaak loopt echter uit de hand en er valt een dode. 

Vlaamse politieserie 1996.

17/5/2020 13:25 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

17/5/2020 14:25 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 42)

17/5/2020 14:50 Jeroom en Benzamien De Eerste Wereldoorlog is uitgebroken en daarom besluiten Benzamien en Jeroom om hun laatste dagen te gaan slijten 

in het rusthuis St. Joseph (afl 4)

17/5/2020 15:55 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een 

jachtpartij dodelijk te laten verongelukken. 1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met 

Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

17/5/2020 17:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

17/5/2020 17:50 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

17/5/2020 17:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 7907 Iedereen maakt zich op voor de bruiloft. Tayler begrijpt niet dat Steffy wil zien hoe Liam gaat trouwen met een ander. 

Ze besluit nog een laatste poging te wagen om Liam op andere gedachten te brengen.

17/5/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 7908 Het is zover: Liam en Hope gaan trouwen. Er zijn toespraken van diverse gasten, onder wie Steffy. Bill is heel open in een 

gesprek met Justin. Hij wil er alles aan doen om de band met zijn zoons te herstellen.

17/5/2020 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 7909 Na de huwelijksceremonie treffen Brooke en Taylor elkaar in de keuken. Beschuldigingen en oud zeer worden over en 

weer geslingerd, net als stukken van de bruidstaart. Liam verrast Hope met een huwelijksreis.

17/5/2020 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7910 Bill heeft goede voornemens om het contact met zijn kinderen te verbeteren, maar hij wordt al meteen voor het blok 

gezet. Hij zou op Will passen, maar moet ook naar een belangrijke zakelijke afspraak. Thorne laat Katie weten dat hij 

met alle liefde de vaderrol van Bill zou overnemen.

17/5/2020 19:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7911 Thorne vindt dat Katie de volledige voogdij over Will moet opeisen. Katie twijfelt over wat ze moet doen. Ridge ziet in 



Thorne een echt vaderfiguur, een goede vervanger van Bill. Hope en Liam praten na over de bruiloft.

17/5/2020 19:55 Sportbeat op zondag 17 mei Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

17/5/2020 20:25 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

17/5/2020 21:20 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

17/5/2020 22:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

17/5/2020 23:15 Springen Het bejaardentehuis Sempa Vivax is niets te gek om de oude dag plezierig te maken. Een nabootsing van een Derde 

Wereldoorlog is maar één van de festiviteiten. Het is dan ook de laatste rustplaats van rijke en excentrieke mensen. 

Als een politicus een plaatsje wil, zien ze een mogelijkheid de dreigende onteigening af te weren. De directeur ziet wel 

wat in de kleindochter van de politicus. 1985 Geregisseerd door Jean-Pierre De Decker

18/5/2020 0:50 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

18/5/2020 1:00 Sportbeat op zondag 17 mei Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

18/5/2020 1:25 De Collega's De Computer (Afl. 6) De computer is op komst. De schrik zit er goed in bij de collega's, vooral bij de laagst geklasseerde, 

Jomme Dockx. Jean De Pesser gaat zich met de hele zaak bemoeien, of beter gezegd: verknoeien? 1980

18/5/2020 2:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

18/5/2020 3:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

18/5/2020 4:05 Avonturiers voor God deel 3 Op bezoek bij avonturies voor God (deel 3)

18/5/2020 5:00 Voor Fair Trade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

18/5/2020 5:15 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

18/5/2020 6:10 Heterdaad Petra laat zich verleiden om deel te nemen aan een inbraak. De zaak loopt echter uit de hand en er valt een dode. 

Vlaamse politieserie 1996.

18/5/2020 7:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.


