
18/5/2020 8:00 De Rolkrant 18.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/5/2020 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

18/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Verhalen uit het Crayenest' van Sarah De Grauwe,* 

18/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 18 mei - Laurel & Hardy - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

18/5/2020 10:00 De Collega's De reddingsoperatie (afl. 7) Baconfoy zit in zeer slechte papieren met zijn groentewinkel. Hij zit tot over zijn oren in de 

schulden en Verastenhoven is er als mede-investeerder mee de dupe van. Al bij al lijkt de schuldenlast een peulenschil 

te zijn en de collega's menen dit gezamenlijk op te kunnen lossen.

18/5/2020 10:45 MuziekSpecial Jimmy Colman 4 Muziekspecial van Jimmy Colman Villamayor (deel 4)

18/5/2020 10:55 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

18/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

18/5/2020 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.

18/5/2020 11:50 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

18/5/2020 12:40 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.

18/5/2020 13:20 De bossen van Vlaanderen Vlaamse televisiereeks die gebaseerd is op de waargebeurde moorden van Beernem (afl 5)

18/5/2020 14:45 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 Kurre (afl 28)

18/5/2020 15:15 Dikke Vrienden De vijandig gestemde families Janssens en Peeters zijn verzoend sedert de geboorte van hun kleinkind Fritske. Om wat 

ontspanning aan de moeder en het kind te geven zullen de twee families samen een villa huren in Mariaburg. Door de 

dagelijkse omgang geraakt sillaan de vreedzame stemming in de war. Een ongelukkig samentreffen doet de bom barsten, 

want Fred wordt van ontrouw beschuldigd. 1940

18/5/2020 16:45 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.

18/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7912 Bill is woest nu Thorne en Katie hebben bedacht dat zij samen de voogdij willen over Will. Bill dreigt Katie dat ze er spijt 

van zal krijgen als ze deze strijd aangaat. Zoe doet Quinn een voorstel. Xander wil dat ze Emma met rust laat. 

18/5/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

18/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12688 Eduardo gaat naar het politiebureau om het laatste nieuws over de jacht op Chad te weten te komen. Gabi merkt dat Rafe 

is afgeleid en hij geeft toe dat hij vandaag de begrafenis van Paige bijwoont. Brady ziet dat Theresa ontsteld is over het 

bijwonen van Paige's begrafenis.

18/5/2020 18:15 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

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

18/5/2020 19:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

18/5/2020 19:30 Dierenrijk: Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

18/5/2020 20:05 Vrouwen en mannen van: De vrouwelijke kampioenen boogschieten De vrouwelijke kampioenen boogschieten, Buthan

18/5/2020 20:15 Vrouwen en mannen van: Drie mannen en een berg Drie mannen en een berg, Patagonië

18/5/2020 20:30 Europa Park 2019 Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek 

park dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.

18/5/2020 20:50 Bolivië Bolivië Afl. 1 - Salar De Uynuni



18/5/2020 21:05 Bolivië Bolivië Afl. 2 - De Cholitas

18/5/2020 21:20 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

18/5/2020 22:20 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

18/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

18/5/2020 23:10 Een Engel Van Een Man Doodbrave leden van zangvereniging maken een onschuldig slippertje in de 'metropool' Antwerpen en dat leidt tot wat 

drukte in hun provinciestadje Lier. Bijzonder vrije bewerking van Felix Timmermans' novelle De zachte keel uit de bundel 

Pijp en tabak. Het filmdebuut van de populaire Vlaamse komiek Charles Janssens als 'Bonifacius'. De naderhand als 

bekende regisseur bekendgeworden Fred Engelen debuteerde als filmacteur in de rol van de dirigent. 1939

19/5/2020 0:40 De bossen van Vlaanderen Vlaamse televisiereeks die gebaseerd is op de waargebeurde moorden van Beernem (afl 5)

19/5/2020 2:05 De Dingen Des Levens Afl. 12688 Eduardo gaat naar het politiebureau om het laatste nieuws over de jacht op Chad te weten te komen. Gabi merkt dat Rafe 

is afgeleid en hij geeft toe dat hij vandaag de begrafenis van Paige bijwoont. Brady ziet dat Theresa ontsteld is over het 

bijwonen van Paige's begrafenis.

19/5/2020 2:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7912 Bill is woest nu Thorne en Katie hebben bedacht dat zij samen de voogdij willen over Will. Bill dreigt Katie dat ze er spijt 

van zal krijgen als ze deze strijd aangaat. Zoe doet Quinn een voorstel. Xander wil dat ze Emma met rust laat. 

19/5/2020 3:05 De Collega's De reddingsoperatie (afl. 7) Baconfoy zit in zeer slechte papieren met zijn groentewinkel. Hij zit tot over zijn oren in de 

schulden en Verastenhoven is er als mede-investeerder mee de dupe van. Al bij al lijkt de schuldenlast een peulenschil 

te zijn en de collega's menen dit gezamenlijk op te kunnen lossen.

19/5/2020 3:45 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

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

19/5/2020 4:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

19/5/2020 5:00 Vrouwen en mannen van: De vrouwelijke kampioenen boogschieten De vrouwelijke kampioenen boogschieten, Buthan

19/5/2020 5:10 Vrouwen en mannen van: Drie mannen en een berg Drie mannen en een berg, Patagonië

19/5/2020 5:30 Europa Park 2019 Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek 

park dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.

19/5/2020 5:50 Bolivië Bolivië Afl. 1 - Salar De Uynuni

19/5/2020 6:05 Bolivië Bolivië Afl. 2 - De Cholitas

19/5/2020 6:25 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

19/5/2020 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 Kurre (afl 28)

19/5/2020 8:00 De Rolkrant 19.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/5/2020 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

19/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen , Pogingen om iets van   leven te maken', uitgegeven 

door Meulenhoff

19/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 19 mei - Jacques Tati - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

19/5/2020 10:00 De Collega's De robotfoto (afl. 8) Gilbert Van Hie komt niet op dagen op het werk. Niets speciaals al je ziek zou zijn, maar als 

De Pesser diezelfde morgen een robotfoto in de krant ziet staan van een terrorist die als twee druppels water op Van Hie 

lijkt beginnen de collega's zich serieus zorgen te maken. Als er even later op de vierde verdieping nog eens twee 

rechercheurs ronddwalen en Van Hie komt alsnog op dagen lijkt een arrestatie niet ver weg.

19/5/2020 10:35 Uw verhaal: Chocolade Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

19/5/2020 10:50 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 



uitdaging, ...

19/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

19/5/2020 11:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden uit 

concentratiekampen (1982)

19/5/2020 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 12688 Eduardo gaat naar het politiebureau om het laatste nieuws over de jacht op Chad te weten te komen. Gabi merkt dat Rafe 

is afgeleid en hij geeft toe dat hij vandaag de begrafenis van Paige bijwoont. Brady ziet dat Theresa ontsteld is over het 

bijwonen van Paige's begrafenis.

19/5/2020 13:20 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 9)

19/5/2020 14:05 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

19/5/2020 14:50 Film Inbreker deel 1 De inbreker is een Nederlandse film uit 1972 onder regie van Frans Weisz. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek 

van August Defresne uit 1961. Deel 1/2

19/5/2020 15:35 Film Inbreker deel 2 De inbreker is een Nederlandse film uit 1972 onder regie van Frans Weisz. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek 

van August Defresne uit 1961. Deel 2/2

19/5/2020 16:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7912 Bill is woest nu Thorne en Katie hebben bedacht dat zij samen de voogdij willen over Will. Bill dreigt Katie dat ze er spijt 

van zal krijgen als ze deze strijd aangaat. Zoe doet Quinn een voorstel. Xander wil dat ze Emma met rust laat. 

19/5/2020 16:45 Sportbeat op dinsdag 19 mei Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

19/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7913 Liam bezoekt Steffy om Kelly te zien en gaat vervolgens met Hope naar het ziekenhuis voor een echo. Will is getuige van 

de woordenwisseling tussen Bill en Thorne. Thorne besluit de voogdijprocedure door te zetten.

19/5/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

19/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12689 Steve doorzoekt Bo's cel opnieuw en wordt geconfronteerd met een gewapende bewaker. Thuis raakt Theresa in paniek 

als ze Tate's doordringende geschreeuw over de babyfoon hoort.

19/5/2020 18:15 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

19/5/2020 18:35 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

19/5/2020 18:50 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

19/5/2020 19:15 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

19/5/2020 20:10 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

19/5/2020 20:25 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

19/5/2020 20:35 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

19/5/2020 21:30 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

19/5/2020 22:20 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

19/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

19/5/2020 23:10 Rooie Sien deel 1 1975. Als Rooie Sien tijdens de roerige beginjaren van de 20e eeuw haar man Ko beu is, vertrekt ze uit Rotterdam om 

weer op de Amsterdamse Wallen aan het werk te gaan. Haar dochtertje Sien blijft achter bij haar schoonouders. Als Ko 

terug komt van zee, probeert hij zijn vrouw over te halen thuis te komen. Rooie Sien wil absoluut niet en bekoopt dat

uiteindelijk met de dood. Ondertussen lijkt de geschiedenis van moeder zich te herhalen bij haar dochter. 

Nederlandse speelfilm geregisseerd door Frans Weisz  met Willeke Alberti, Peter Faber en Beppie Nooij Jr.  (deel 1)

19/5/2020 23:55 Rooie Sien deel 2 1975. Jonge Sien is inmiddels een knappe en levendige meid. Vader Ko moet alles uit de kast halen om haar op het 

rechte pad te houden, maar Sien trekt volle zalen met haar liedjes...

20/5/2020 0:55 Sportbeat op dinsdag 19 mei Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

20/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12689 Steve doorzoekt Bo's cel opnieuw en wordt geconfronteerd met een gewapende bewaker. Thuis raakt Theresa in paniek 

als ze Tate's doordringende geschreeuw over de babyfoon hoort.



20/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7913 Liam bezoekt Steffy om Kelly te zien en gaat vervolgens met Hope naar het ziekenhuis voor een echo. Will is getuige van 

de woordenwisseling tussen Bill en Thorne. Thorne besluit de voogdijprocedure door te zetten.

20/5/2020 2:25 De Collega's De robotfoto (afl. 8) Gilbert Van Hie komt niet op dagen op het werk. Niets speciaals al je ziek zou zijn, maar als 

De Pesser diezelfde morgen een robotfoto in de krant ziet staan van een terrorist die als twee druppels water op Van Hie 

lijkt beginnen de collega's zich serieus zorgen te maken. Als er even later op de vierde verdieping nog eens twee 

rechercheurs ronddwalen en Van Hie komt alsnog op dagen lijkt een arrestatie niet ver weg.

20/5/2020 3:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

20/5/2020 3:15 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

20/5/2020 3:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

20/5/2020 4:05 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

20/5/2020 5:00 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

20/5/2020 5:15 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

20/5/2020 5:30 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

20/5/2020 6:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

20/5/2020 7:15 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

20/5/2020 8:00 De Rolkrant 20.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/5/2020 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

20/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven 

bij Hoogland & VanKlaveren 

20/5/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 20 mei - Ruimtevaart - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

20/5/2020 10:05 De Collega's Het dossier (afl. 9) Een achterstallig dossier is schering en inslag op de directie Persez. Niets abnormaals dus. Wel als 

de nogal erg "ambetante" cliënt polshoogte komt nemen over zijn zaak en besluit niet weg te gaan alvorens zijn dossier, 

dat op de koop toe volledig zoek blijkt te zijn, correct is afgehandeld. Jomme Dockx beleeft niet zijn prettigste dag, 

of was het Verastenhoven? 1981

20/5/2020 10:45 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

20/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

20/5/2020 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.

20/5/2020 11:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

20/5/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12689 Steve doorzoekt Bo's cel opnieuw en wordt geconfronteerd met een gewapende bewaker. Thuis raakt Theresa in paniek 

als ze Tate's doordringende geschreeuw over de babyfoon hoort.

20/5/2020 13:20 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC

20/5/2020 14:15 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 2)

20/5/2020 15:00 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 12)

20/5/2020 15:25 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. 

Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te 

reserveren en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats 

vrijkomt. Hij heeft geen geld meer en tracht te overleven. Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • 

Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

20/5/2020 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7913 Liam bezoekt Steffy om Kelly te zien en gaat vervolgens met Hope naar het ziekenhuis voor een echo. Will is getuige van 



de woordenwisseling tussen Bill en Thorne. Thorne besluit de voogdijprocedure door te zetten.

20/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7914 Bill zegt tegen Katie dat hij van Will houdt en het niet zal nalaten Katies alcoholverleden te benoemen als het nodig is. 

Thorne heeft Carter gevraagd om de voogdijprocedure in gang te zetten. Justin denkt dat Bill de zaak mogelijk gaat 

verliezen. Liam en Hope zijn in het ziekenhuis voor een echo. Dokter Philips kijkt een beetje vreemd op dat ze Liam nu 

met een andere vrouw ziet.

20/5/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

20/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12690 JJ ontmoet Roman in het geheim en vertelt hem eindelijk wat hij weet over Clyde - dat hij de drugskoning is. Theresa en 

Brady leren dat Tate darmkrampjes heeft. Nu ze samenwerken om voor hun zoon te zorgen, praten ze over hun eigen 

kindertijd en groeien ze dichterbij naar elkaar.

20/5/2020 18:15 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

20/5/2020 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

20/5/2020 19:30 Dierenrijk: Zwemmen met beren Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada

20/5/2020 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

20/5/2020 20:55 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

20/5/2020 21:30 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

20/5/2020 22:25 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

20/5/2020 22:30 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

20/5/2020 23:15 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de

inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden.

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. 

Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... 

Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. 

Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

21/5/2020 0:25 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 2)

21/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12690 JJ ontmoet Roman in het geheim en vertelt hem eindelijk wat hij weet over Clyde - dat hij de drugskoning is. Theresa en 

Brady leren dat Tate darmkrampjes heeft. Nu ze samenwerken om voor hun zoon te zorgen, praten ze over hun eigen 

kindertijd en groeien ze dichterbij naar elkaar.

21/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7914 Bill zegt tegen Katie dat hij van Will houdt en het niet zal nalaten Katies alcoholverleden te benoemen als het nodig is. 

Thorne heeft Carter gevraagd om de voogdijprocedure in gang te zetten. Justin denkt dat Bill de zaak mogelijk gaat 

verliezen. Liam en Hope zijn in het ziekenhuis voor een echo. Dokter Philips kijkt een beetje vreemd op dat ze Liam nu 

met een andere vrouw ziet.

21/5/2020 2:25 De Collega's Het dossier (afl. 9) Een achterstallig dossier is schering en inslag op de directie Persez. Niets abnormaals dus. Wel als 

de nogal erg "ambetante" cliënt polshoogte komt nemen over zijn zaak en besluit niet weg te gaan alvorens zijn dossier, 

dat op de koop toe volledig zoek blijkt te zijn, correct is afgehandeld. Jomme Dockx beleeft niet zijn prettigste dag, 

of was het Verastenhoven? 1981

21/5/2020 3:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

21/5/2020 3:30 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

21/5/2020 4:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

21/5/2020 4:45 Dierenrijk: Zwemmen met beren Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada

21/5/2020 5:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

21/5/2020 6:05 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

21/5/2020 6:35 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

21/5/2020 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 12)

21/5/2020 8:00 De Rolkrant 21.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/5/2020 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

21/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest een verhaal uit 'Het goud van Tomàs Vargas' Van Isabel Allende, uitgegeven bij de wereldbibliotheek , 

Amsterdam

21/5/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 21 mei - Monopoly - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

21/5/2020 10:01 De Collega's De tijdelijke (afl. 10), Jean De Pesser heeft nood gedwongen verlof genomen om voor zijn zoontje Eddy te zorgen die 

ernstig ziek is. Daardoor kan er een tijdelijke bediende worden aangesteld. Wanneer Persez zijn "oude vlam" 

Mireille Puis wil binnen halen blijkt directeur-generaal Clerckx ook nog zo'n type Mireillemeisje aan 't werk te willen 

zetten. Het wordt een gevecht van "wie het zal worden", maar als twee honden vechten om één been gaat de derde, in dit 

geval dienstchef De Vucht, de zoon van senator De Vucht, er toch wel mee lopen zeker. 1981

21/5/2020 10:40 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

21/5/2020 10:50 Uw verhaal: Para's Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

21/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

21/5/2020 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.

21/5/2020 11:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

21/5/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12690 JJ ontmoet Roman in het geheim en vertelt hem eindelijk wat hij weet over Clyde - dat hij de drugskoning is. Theresa en 

Brady leren dat Tate darmkrampjes heeft. Nu ze samenwerken om voor hun zoon te zorgen, praten ze over hun eigen 

kindertijd en groeien ze dichterbij naar elkaar.

21/5/2020 13:30 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 9)

21/5/2020 13:55 Uilenspiegel Leeft Nog Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader 

van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.

21/5/2020 15:25 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 22)

21/5/2020 16:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7914 Bill zegt tegen Katie dat hij van Will houdt en het niet zal nalaten Katies alcoholverleden te benoemen als het nodig is. 

Thorne heeft Carter gevraagd om de voogdijprocedure in gang te zetten. Justin denkt dat Bill de zaak mogelijk gaat 

verliezen. Liam en Hope zijn in het ziekenhuis voor een echo. Dokter Philips kijkt een beetje vreemd op dat ze Liam nu 

met een andere vrouw ziet.

21/5/2020 16:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

21/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7915 Quinn en Ridge staan achter Thorne, die wil dat Katie de volledige voogdij krijgt over Will, maar Brooke verdedigt Bill. 

Liam laat Hope alleen achter met de echofoto, want hij is naar Steffy om haar te helpen met Kelly.

21/5/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

21/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12691 Kayla, Victor, Hope en Maggie wachten angstvallig aan Caroline's zijde om te zien of het serum werkt. Steve vindt een 

camera in Bo's voormalige gevangeniscel die op zijn beurt leidt naar een kamer met videobeelden van Bo's 

gevangenschap.

21/5/2020 18:15 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

21/5/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

21/5/2020 19:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)



21/5/2020 20:00 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

21/5/2020 20:55 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

21/5/2020 21:50 Op Bezoek: Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië

21/5/2020 22:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

21/5/2020 22:20 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

21/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

21/5/2020 23:10 Sinjorenbloed Blunderkomedie met kleine komiek Janssens die zijn naar het buitenland gevluchte broer Bergers wil helpen, maar zelf 

het slachtoffer wordt van smokkelaarsbende in drugs aan de Antwerpse haven. België 1953. Komedie van Edith Kiel. 

Met o.a. Charles Janssens, Piet Bergers, Paul S'Jongers, Louise Lausanne en Marcel Hendrickx.

22/5/2020 0:55 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

22/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12691 Kayla, Victor, Hope en Maggie wachten angstvallig aan Caroline's zijde om te zien of het serum werkt. Steve vindt een 

camera in Bo's voormalige gevangeniscel die op zijn beurt leidt naar een kamer met videobeelden van Bo's 

gevangenschap.

22/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7915 Quinn en Ridge staan achter Thorne, die wil dat Katie de volledige voogdij krijgt over Will, maar Brooke verdedigt Bill. 

Liam laat Hope alleen achter met de echofoto, want hij is naar Steffy om haar te helpen met Kelly.

22/5/2020 2:25 De Collega's De tijdelijke (afl. 10), Jean De Pesser heeft nood gedwongen verlof genomen om voor zijn zoontje Eddy te zorgen die 

ernstig ziek is. Daardoor kan er een tijdelijke bediende worden aangesteld. Wanneer Persez zijn "oude vlam" 

Mireille Puis wil binnen halen blijkt directeur-generaal Clerckx ook nog zo'n type Mireillemeisje aan 't werk te willen 

zetten. Het wordt een gevecht van "wie het zal worden", maar als twee honden vechten om één been gaat de derde, in dit 

geval dienstchef De Vucht, de zoon van senator De Vucht, er toch wel mee lopen zeker. 1981

22/5/2020 3:00 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

22/5/2020 3:55 Op Bezoek: Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië

22/5/2020 4:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

22/5/2020 4:40 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

22/5/2020 5:35 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

22/5/2020 6:30 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

22/5/2020 6:45 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

22/5/2020 7:00 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 9)

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

22/5/2020 8:00 De Rolkrant 22.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/5/2020 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

22/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Werk' van Josse De Pauw, uitgeverij Houtekiet 

22/5/2020 9:57 Kleine lenteschoonmaak van Michel 22 mei - Stropdassen - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

22/5/2020 10:00 De Collega's Een man te veel  (afl. 11). Er blijkt op de dienst Persez één iemand teveel te werken. De overgevoelige Persez krijgt van 

hogerhand de opdracht om razend snel deze klus te klaren. Maar wanneer secretaresse Jenny Vanjes niet officieel 

benoemd blijkt te zijn en Persez' Mireillemeisje nooit officieel blijkt weggegaan lijkt deze klus al veel minder zwaar. 1981.

22/5/2020 10:50 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

22/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag 

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

22/5/2020 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.

22/5/2020 12:05 Sonny Vande Putte Muziekspecial met Sonny Vande Putte

22/5/2020 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12691 Kayla, Victor, Hope en Maggie wachten angstvallig aan Caroline's zijde om te zien of het serum werkt. Steve vindt een 

camera in Bo's voormalige gevangeniscel die op zijn beurt leidt naar een kamer met videobeelden van Bo's 

gevangenschap.

22/5/2020 13:05 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

Leduc. Zijn voornaamste medewerker is juriste Chris Haagdoorn, die zich voor misdaadzaken geregeld laat bijstaan 

door ex-politieman Hugo Van Eyck. Hij laat haar trouwens ook buiten het werk ook allesbehalve onberoerd.

22/5/2020 14:10 De Collega's  De stembriefjes (Afl 11), 1978 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

22/5/2020 14:55 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar 

vader. Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. 

Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een 

feestje georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 1958

22/5/2020 16:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 7915 Quinn en Ridge staan achter Thorne, die wil dat Katie de volledige voogdij krijgt over Will, maar Brooke verdedigt Bill. 

Liam laat Hope alleen achter met de echofoto, want hij is naar Steffy om haar te helpen met Kelly.

22/5/2020 16:35 De Herkenwijsjes Afl. 21 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

22/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7916 Bill waarschuwt Katie opnieuw: ze is een oorlog begonnen die ze niet gaat winnen. Brooke heeft een gesprek met Hope en 

krijgt te horen hoe zij denkt over de huidige relatie tussen Liam en Steffy.

22/5/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

22/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12692 Een verwaande Clyde wordt naar het bureau gebracht en vertelt Roman dat hij geen hard bewijs heeft om hem vast te 

houden. Chad hoort van Andre en Stefano over Clyde's arrestatie en vraagt zich af of zijn familie er iets mee te maken 

heeft. Will ontdekt het belangrijkste bewijs over de stropdasmoordenaar.

22/5/2020 18:15 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

22/5/2020 19:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)

22/5/2020 19:40 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

22/5/2020 20:05 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

22/5/2020 20:25 Australië Rode vuurmieren, Australië

22/5/2020 20:40 Australië De Bra Boys, Australië

22/5/2020 21:00 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

22/5/2020 21:25 De Daken van Londen De Daken van Londen

22/5/2020 22:20 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

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

Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.

22/5/2020 23:10 Het Geluk Komt Morgen Het verhaal vertelt over een professor die bij toeval een middel ontdekt dat alle vermoeidheid wegneemt en nieuwe 

levenskracht geeft. Hij zal het middel lanceren tijdens de Expo (Wereldtentoonstelling van 1958) in Brussel. Enkele 

snoodaards willen het middel echter voor andere doelen gebruiken. 1958 Jef Bruyninckx 

23/5/2020 0:40 De Collega's Een man te veel  (afl. 11). Er blijkt op de dienst Persez één iemand teveel te werken. De overgevoelige Persez krijgt van 

hogerhand de opdracht om razend snel deze klus te klaren. Maar wanneer secretaresse Jenny Vanjes niet officieel 

benoemd blijkt te zijn en Persez' Mireillemeisje nooit officieel blijkt weggegaan lijkt deze klus al veel minder zwaar. 1981.

23/5/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12692 Een verwaande Clyde wordt naar het bureau gebracht en vertelt Roman dat hij geen hard bewijs heeft om hem vast te 

houden. Chad hoort van Andre en Stefano over Clyde's arrestatie en vraagt zich af of zijn familie er iets mee te maken 

heeft. Will ontdekt het belangrijkste bewijs over de stropdasmoordenaar.

23/5/2020 2:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7916 Bill waarschuwt Katie opnieuw: ze is een oorlog begonnen die ze niet gaat winnen. Brooke heeft een gesprek met Hope en 

krijgt te horen hoe zij denkt over de huidige relatie tussen Liam en Steffy.



23/5/2020 2:25 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

23/5/2020 3:20 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)

23/5/2020 3:45 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

23/5/2020 4:15 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

23/5/2020 4:35 Australië Rode vuurmieren, Australië

23/5/2020 4:50 Australië De Bra Boys, Australië

23/5/2020 5:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

23/5/2020 5:25 De Daken van Londen De Daken van Londen

23/5/2020 6:15 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

23/5/2020 6:50 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

Leduc. Zijn voornaamste medewerker is juriste Chris Haagdoorn, die zich voor misdaadzaken geregeld laat bijstaan 

door ex-politieman Hugo Van Eyck. Hij laat haar trouwens ook buiten het werk ook allesbehalve onberoerd.

23/5/2020 8:00 De Rolkrant 23.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/5/2020 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

23/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit 'Olive Kitteridge'  van Elizabeth Strout, uitgegeven bij    Atlas Contact

23/5/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 23 mei - LP's Jimmy Frey - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

23/5/2020 10:01 De Collega's De kantoortuin (afl. 12). Persez krijgt een onderscheiding voor zijn besparingsproject dat hij heeft enkele weken geleden 

heeft ingediend. Als wijze van prijs moet dit project in praktijk worden gebracht, en wie kan dat beter als de bedenker 

himself. Zeer snel zal blijken dat zijn fameus besparingsplan alles behalve praktisch is. 1981.

23/5/2020 10:40 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

23/5/2020 10:50 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

23/5/2020 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

23/5/2020 11:55 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.

23/5/2020 12:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 12)

23/5/2020 12:25 RIP - Tanteke gaat mee Seizoen 3 - Tanteke gaat mee (afl 6)

23/5/2020 12:55 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

23/5/2020 13:35 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 9)

23/5/2020 14:10 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. 2)

23/5/2020 14:50 Slachtvee Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien is hij verloofd met Marie-Rose, 

de dochter van de directeur, die hij later hoopt op te volgen. Bij een routineonderzoek in het ziekenhuis stelt men echter 

vast dat hij kanker heeft en zijn dagen geteld zijn. De ontreddering die Thomas daardoor ondergaat duurt echter niet 

lang, zijn besluit staat vast: de korte tijd die hem nog rest zal hij gebruiken om een aantal slechteriken op te ruimen.  

1979 Regisseur Patrick Conrad

23/5/2020 16:25 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

23/5/2020 17:10 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

23/5/2020 17:15 Sportbeat op zaterdag Verslag van vooral zaalvoetbal en knipoog (55+) van de zaterdag



23/5/2020 17:35 Vietnam Vietnam: Een hartelijk weerzien

23/5/2020 17:55 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

23/5/2020 18:55 Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk

23/5/2020 19:25 Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden De eerlijke keuken van het hoge noorden

23/5/2020 19:45 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

23/5/2020 20:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

23/5/2020 20:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

23/5/2020 21:10 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

23/5/2020 22:05 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

23/5/2020 22:35 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

23/5/2020 22:40 Hellegat In Hellegat is de ooit bloeiende industrie van de steenbakkerijen teloor gegaan. De bazen van de steenbakkerijen hebben 

een nieuwe bestemming bedacht voor hun bedrijf: het opslaan van chemisch afval in de kleiputten, dit tot grote ergernis 

van de opkomende milieubeweging. 1980. Regisseur Patrick Le Bon en hoofdrollen Jos Verbist, Paul 's Jongers en 

An Nelissen. 

24/5/2020 0:20 De Collega's De kantoortuin (afl. 12). Persez krijgt een onderscheiding voor zijn besparingsproject dat hij heeft enkele weken geleden 

heeft ingediend. Als wijze van prijs moet dit project in praktijk worden gebracht, en wie kan dat beter als de bedenker 

himself. Zeer snel zal blijken dat zijn fameus besparingsplan alles behalve praktisch is. 1981.

24/5/2020 1:00 De Dingen Des Levens Afl. 12688 Eduardo gaat naar het politiebureau om het laatste nieuws over de jacht op Chad te weten te komen. Gabi merkt dat Rafe 

is afgeleid en hij geeft toe dat hij vandaag de begrafenis van Paige bijwoont. Brady ziet dat Theresa ontsteld is over het 

bijwonen van Paige's begrafenis.

24/5/2020 1:40 De Dingen Des Levens Afl. 12689 Steve doorzoekt Bo's cel opnieuw en wordt geconfronteerd met een gewapende bewaker. Thuis raakt Theresa in paniek 

als ze Tate's doordringende geschreeuw over de babyfoon hoort.

24/5/2020 2:20 De Dingen Des Levens Afl. 12690 JJ ontmoet Roman in het geheim en vertelt hem eindelijk wat hij weet over Clyde - dat hij de drugskoning is. Theresa en 

Brady leren dat Tate darmkrampjes heeft. Nu ze samenwerken om voor hun zoon te zorgen, praten ze over hun eigen 

kindertijd en groeien ze dichterbij naar elkaar.

24/5/2020 3:00 De Dingen Des Levens Afl. 12691 Kayla, Victor, Hope en Maggie wachten angstvallig aan Caroline's zijde om te zien of het serum werkt. Steve vindt een 

camera in Bo's voormalige gevangeniscel die op zijn beurt leidt naar een kamer met videobeelden van Bo's 

gevangenschap.

24/5/2020 3:40 De Dingen Des Levens Afl. 12692 Een verwaande Clyde wordt naar het bureau gebracht en vertelt Roman dat hij geen hard bewijs heeft om hem vast te 

houden. Chad hoort van Andre en Stefano over Clyde's arrestatie en vraagt zich af of zijn familie er iets mee te maken 

heeft. Will ontdekt het belangrijkste bewijs over de stropdasmoordenaar.

24/5/2020 4:20 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

24/5/2020 4:45 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

24/5/2020 5:00 Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden De eerlijke keuken van het hoge noorden

24/5/2020 5:15 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

24/5/2020 5:30 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

24/5/2020 5:50 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

24/5/2020 6:40 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

24/5/2020 7:15 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. 2)

24/5/2020 8:00 De Rolkrant 24.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/5/2020 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

24/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De mijne is de beste' Hét spaghetti bolognese boek, door Filip Jans, Jurgen & Sven Campens 

uitgegeven bij Manteau

24/5/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 24 mei - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms grappig, 



soms melancholisch.

24/5/2020 10:01 De collega's De  verhuizing (Afl 1), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

24/5/2020 10:40 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

24/5/2020 10:50 Meester, Hij Begint Weer Vlaamse reeks met Frank Dingenen en Jacques Vermeire 

24/5/2020 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

24/5/2020 12:05 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.

24/5/2020 12:15 Heterdaad Andrea Daniëls verbreekt haar jarenlange liefdesrelatie en begint een verhouding met een louche zakenman. 

Vlaamse politieserie 1996.

24/5/2020 13:15 MuziekSpecial: Yannick Bovy Intervieuw en nummers van Yannick Bovy over zijn passie Nat. King Kole

24/5/2020 13:40 MuziekSpecial: Glennis Grace Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour

24/5/2020 14:00 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 43)

24/5/2020 14:30 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 5)

24/5/2020 15:20 Oeroeg Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945 

tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van de 

hoofdpersoon afgewisseld met de periode van de politionele acties. 1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film 

van de Nederlandse regisseur Hans Hylkema.

24/5/2020 17:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

24/5/2020 17:55 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

24/5/2020 18:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7912 Bill is woest nu Thorne en Katie hebben bedacht dat zij samen de voogdij willen over Will. Bill dreigt Katie dat ze er spijt 

van zal krijgen als ze deze strijd aangaat. Zoe doet Quinn een voorstel. Xander wil dat ze Emma met rust laat. 

24/5/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 7913 Liam bezoekt Steffy om Kelly te zien en gaat vervolgens met Hope naar het ziekenhuis voor een echo. Will is getuige van 

de woordenwisseling tussen Bill en Thorne. Thorne besluit de voogdijprocedure door te zetten.

24/5/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7914 Bill zegt tegen Katie dat hij van Will houdt en het niet zal nalaten Katies alcoholverleden te benoemen als het nodig is. 

Thorne heeft Carter gevraagd om de voogdijprocedure in gang te zetten. Justin denkt dat Bill de zaak mogelijk gaat 

verliezen. Liam en Hope zijn in het ziekenhuis voor een echo. Dokter Philips kijkt een beetje vreemd op dat ze Liam nu 

met een andere vrouw ziet.

24/5/2020 19:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7915 Quinn en Ridge staan achter Thorne, die wil dat Katie de volledige voogdij krijgt over Will, maar Brooke verdedigt Bill. 

Liam laat Hope alleen achter met de echofoto, want hij is naar Steffy om haar te helpen met Kelly.

24/5/2020 19:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7916 Bill waarschuwt Katie opnieuw: ze is een oorlog begonnen die ze niet gaat winnen. Brooke heeft een gesprek met Hope en 

krijgt te horen hoe zij denkt over de huidige relatie tussen Liam en Steffy.

24/5/2020 19:55 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

24/5/2020 20:25 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

24/5/2020 21:20 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

24/5/2020 22:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

24/5/2020 23:10 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

24/5/2020 23:15 Verbrande Brug Een sociaal drama dat zich afspeelt in het gehucht Verbrande Brug, een industrieel dekor. Er is kermis en die brengt een 

aantal oude bekenden terug bij elkaar. De hernieuwde ontmoeting maakt nogal wat emoties los. 

1975. Regie Guido Henderickx met o.a. Jan Decleir , Doris Arden 



25/5/2020 0:40 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

25/5/2020 1:10 De collega's De  verhuizing (Afl 1), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

25/5/2020 1:50 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

25/5/2020 2:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

25/5/2020 3:45 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

25/5/2020 4:05 Familiedagen Oude Abdij Drongen Familiedagen in de Oude Abdij van Drongen

25/5/2020 5:10 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

25/5/2020 6:05 Heterdaad Andrea Daniëls verbreekt haar jarenlange liefdesrelatie en begint een verhouding met een louche zakenman. 

Vlaamse politieserie 1996.

25/5/2020 7:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 


