
25/5/2020 8:00 De Rolkrant 25.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/5/2020 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

25/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit  de 100 jarige man die uit het raam klom en verdween van  Jonas Jonasson, uitgegeven bij 

uitgeverij Signatuur. 

25/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 25 mei - Fratelson Brochure Griekenland - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

25/5/2020 10:00 De collega's Alainke (Afl 2), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

25/5/2020 10:40 Umberto Tozzi Muziekspecial met Umberto Tozzi

25/5/2020 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, ...

25/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

25/5/2020 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.

25/5/2020 11:55 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

25/5/2020 12:50 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.

25/5/2020 13:30 De bossen van Vlaanderen Vlaamse televisiereeks die gebaseerd is op de waargebeurde moorden van Beernem (afl 6)

25/5/2020 14:30 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 29)

25/5/2020 15:00 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

25/5/2020 16:40 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.

25/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7917 Katie maakt zich zorgen. Thorne stelt haar gerust door haar te verzekeren van zijn liefde en loyaliteit. Hope en Liam 

haasten zich naar het ziekenhuis terwijl ze zich zorgen maken over hun ongeboren kind.

25/5/2020 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, ...

25/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12693 De Stropdas moordenaar claimt een ander slachtoffer. Rafe en Justin praten het eindelijk hun onderlinge vijandigheid 

over de zaak uit.  Adrienne heeft de resultaten van haar bloedtest gekregen, maar is terughoudend om ze te lezen.

25/5/2020 18:15 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

25/5/2020 18:45 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

25/5/2020 19:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

25/5/2020 19:30 Dierenrijk: Rode vuurmieren, Australië Rode vuurmieren, Australië

25/5/2020 19:45 Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar

25/5/2020 20:15 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

25/5/2020 21:15 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

25/5/2020 22:15 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, ...

25/5/2020 22:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 25 mei - Fratelson Brochure Griekenland - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

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

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

25/5/2020 23:10 Met de Helm Geboren 1939. Een melodramatische volkskomedie met Bruyninckx als flinke van het platteland, verliefd op de dochter van een 

kasteelheer. Door de nood gedwongen beproeft hij zijn geluk in Antwerpen, dat loopt niet van een leien dakje maar 

uiteindelijk zal de met de helm geboren jongeman onrecht en beproeving overwinnen. Komedie van Jan Vanderheyden 

met o.a. Jef Bruyninckx, Nand Buyl, Tilly Janssens, Germaine Loosveldt en Fred Engelen. 

26/5/2020 0:35 De bossen van Vlaanderen Vlaamse televisiereeks die gebaseerd is op de waargebeurde moorden van Beernem (afl 6)

26/5/2020 1:40 De Dingen Des Levens Afl. 12693 De Stropdas moordenaar claimt een ander slachtoffer. Rafe en Justin praten het eindelijk hun onderlinge vijandigheid 

over de zaak uit.  Adrienne heeft de resultaten van haar bloedtest gekregen, maar is terughoudend om ze te lezen.

26/5/2020 2:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7917 Katie maakt zich zorgen. Thorne stelt haar gerust door haar te verzekeren van zijn liefde en loyaliteit. Hope en Liam 

haasten zich naar het ziekenhuis terwijl ze zich zorgen maken over hun ongeboren kind.

26/5/2020 2:50 De collega's Alainke (Afl 2), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

26/5/2020 3:30 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

26/5/2020 4:00 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

26/5/2020 4:20 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

26/5/2020 4:40 Dierenrijk: Rode vuurmieren, Australië Rode vuurmieren, Australië

26/5/2020 5:00 Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar

26/5/2020 5:30 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

26/5/2020 6:25 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

26/5/2020 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 29)

26/5/2020 8:00 De Rolkrant 26.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/5/2020 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

26/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Met liefde' samengesteld door Bas Heijne en Frank Ligtvoet, werd  uitgegeven onder de vleugels van 

het aids fonds door uitgeverij Contact. 

26/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 26 mei - La piste aux étoiles -Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

26/5/2020 10:00 De collega's  De examens (Afl 3), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

26/5/2020 10:40 Vrouwen en mannen van: De kleermaker van de Popes De kleermaker van de Popes, Griekenland

26/5/2020 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, ...

26/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

26/5/2020 11:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21, Diamant kopie B, Chagun, Smeltkroes van de beschaving, Fututa camera

26/5/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12693 De Stropdas moordenaar claimt een ander slachtoffer. Rafe en Justin praten het eindelijk hun onderlinge vijandigheid 

over de zaak uit.  Adrienne heeft de resultaten van haar bloedtest gekregen, maar is terughoudend om ze te lezen.

26/5/2020 13:25 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters (1)

26/5/2020 13:55 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

26/5/2020 14:45 De Ordonnans Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om 

in zijn cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te



 beproeven. Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij 

professor Dreistein die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het 

hoofdkwartier van Napoleon in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette. 

1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl

26/5/2020 16:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7917 Katie maakt zich zorgen. Thorne stelt haar gerust door haar te verzekeren van zijn liefde en loyaliteit. Hope en Liam 

haasten zich naar het ziekenhuis terwijl ze zich zorgen maken over hun ongeboren kind.

26/5/2020 16:40 Uw verhaal: Burn Out Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

26/5/2020 16:50 Eclips TV Op Stap: Maatjes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

26/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7918 Nadat Bill opnieuw heeft gedreigd dat de uitkomst van de voogdijzaak weleens slecht kon zijn voor Katie, komt Thorne 

in verzet. Steffy biedt steun als Hope en Liam angstige momenten beleven.

26/5/2020 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, ...

26/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12694 Gabi, die Will dood heeft aangetroffen, roept Rafe in paniek op. Steve sluipt Caroline's kamer binnen om meer te vragen 

over haar visioenen over Bo. John spoort een vrouw op die les gaf op dezelfde school als Petrov.

26/5/2020 18:15 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

26/5/2020 18:40 Dierenrijk: Buffelkoersen Buffelkoersen in Zuid-India

26/5/2020 18:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

26/5/2020 19:15 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

26/5/2020 20:10 En Route Cruises En route Cruises

26/5/2020 20:30 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

26/5/2020 21:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

26/5/2020 22:15 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, ...

26/5/2020 22:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 27 mei - Tandenborstels - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

26/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

26/5/2020 23:10 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

27/5/2020 0:35 Diefstal Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt 

de pull terug naar de winkel. 1968

27/5/2020 0:55 Sportbeat op dinsdag 26 mei Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

27/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12694 Gabi, die Will dood heeft aangetroffen, roept Rafe in paniek op. Steve sluipt Caroline's kamer binnen om meer te vragen 

over haar visioenen over Bo. John spoort een vrouw op die les gaf op dezelfde school als Petrov.

27/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7918 Nadat Bill opnieuw heeft gedreigd dat de uitkomst van de voogdijzaak weleens slecht kon zijn voor Katie, komt Thorne 

in verzet. Steffy biedt steun als Hope en Liam angstige momenten beleven.

27/5/2020 2:25 De collega's  De examens (Afl 3), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

27/5/2020 3:10 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

27/5/2020 3:30 Dierenrijk: Buffelkoersen Buffelkoersen in Zuid-India

27/5/2020 3:50 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

27/5/2020 4:10 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

27/5/2020 5:05 En Route Cruises En route Cruises

27/5/2020 5:20 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren



27/5/2020 6:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

27/5/2020 7:10 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

27/5/2020 8:00 De Rolkrant 27.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/5/2020 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

27/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Misschien wisten zij alles' van  'Toon Tellegen', uitgegeven bij Querido

27/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 27 mei - Tandenborstels - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

27/5/2020 10:00 De collega's  De inspectie (Afl 4), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

27/5/2020 10:40 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

27/5/2020 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, ...

27/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

27/5/2020 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.

27/5/2020 11:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

27/5/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12694 Gabi, die Will dood heeft aangetroffen, roept Rafe in paniek op. Steve sluipt Caroline's kamer binnen om meer te vragen 

over haar visioenen over Bo. John spoort een vrouw op die les gaf op dezelfde school als Petrov.

27/5/2020 13:05 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1

27/5/2020 13:55 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 3)

27/5/2020 14:50 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 13)

27/5/2020 15:15 Rendez-Vous In 't Paradijs De weduwe Fien Appel, eigenares van een pasteibakkerij, is de buurvrouw van cafébaas Camille, een weduwnaar. 

Camille zou dolgraag met Fien willen trouwen maar zij denkt eerst en vooral aan de toekomst van haar dochters. Haar 

knecht Julleke, die veel van de dochters houdt, vreest dat Camille zijn bazin niet zal kunnen overhalen en geeft Camille de 

raad een gepaste vrouw te vinden via een huwelijksmakelaar. Hij maakt een rendez-vous in de bar "In het Paradijs". 

Edith Kiel, 1957.

27/5/2020 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7918 Nadat Bill opnieuw heeft gedreigd dat de uitkomst van de voogdijzaak weleens slecht kon zijn voor Katie, komt Thorne 

in verzet. Steffy biedt steun als Hope en Liam angstige momenten beleven.

27/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7919 Ridge maakt bekend dat er een beslissing moet worden genomen die de toekomst van Forrester Creations zal veranderen. 

Brooke is bezorgd omdat er opnieuw frictie dreigt te ontstaan tussen Hope en Steffy.

27/5/2020 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, ...

27/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12695 Chad en Ben gaan een gevecht aan als Chad Ben beschuldigt de moordenaar te zijn. Abigail komt terug en vindt een 

gewonde Ben en een levenloze Chad. Sami is vreemd genoeg rustig als ze de dood van Will verneemt.

27/5/2020 18:15 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

27/5/2020 19:00 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

27/5/2020 19:30 Dierenrijk: Slakkenplaag Slakkenplaag in Miami

27/5/2020 19:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

27/5/2020 20:45 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

27/5/2020 21:20 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

27/5/2020 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, ...

27/5/2020 22:24 Kleine lenteschoonmaak van Michel 28 mei - Teleac cursus Duits - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

27/5/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

27/5/2020 23:10 't Is Wreed In De Wereld 1954 - De heer Van Peborgh, een "artiste photographe", is na de dood van zijn vrouw alleen gebleven met zijn drie zonen 

Henri, Frans en Louis. Het huishouden wordt gedaan door de meid Beth terwijl het bevallige meisje Marie hem in de 

winkel helpt. De oudste zoon Henri is verloofd met Hortense en denkt weldra te trouwen. Louis wil naar Amerika 

vertrekken. Het grote verlovingsfeest waarop heel de familie aanwezig is, begint zonder zorgen maar eindigt op een ramp. 

Joris Diels

28/5/2020 0:35 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 3)

28/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12695 Chad en Ben gaan een gevecht aan als Chad Ben beschuldigt de moordenaar te zijn. Abigail komt terug en vindt een 

gewonde Ben en een levenloze Chad. Sami is vreemd genoeg rustig als ze de dood van Will verneemt.

28/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7919 Ridge maakt bekend dat er een beslissing moet worden genomen die de toekomst van Forrester Creations zal veranderen. 

Brooke is bezorgd omdat er opnieuw frictie dreigt te ontstaan tussen Hope en Steffy.

28/5/2020 2:25 De collega's  De inspectie (Afl 4), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

28/5/2020 3:05 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

28/5/2020 3:50 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

28/5/2020 4:15 Dierenrijk: Slakkenplaag Slakkenplaag in Miami

28/5/2020 4:35 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

28/5/2020 5:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

28/5/2020 6:00 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

28/5/2020 6:35 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

28/5/2020 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 13)

28/5/2020 8:00 De Rolkrant 28.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/5/2020 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

28/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit 'de acht bergen' van Paolo Cognetti 'uitgegeven bij de bezige bij, Amsterdam

28/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 28 mei - Teleac cursus Duits - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

28/5/2020 10:00 De collega's De gijzeling (Afl 5), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

28/5/2020 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, ...

28/5/2020 10:50 Op Bezoek: Fietsmachines, Guatemala Fietsmachines, Guatemala

28/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

28/5/2020 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.

28/5/2020 11:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 7

28/5/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12695 Chad en Ben gaan een gevecht aan als Chad Ben beschuldigt de moordenaar te zijn. Abigail komt terug en vindt een 

gewonde Ben en een levenloze Chad. Sami is vreemd genoeg rustig als ze de dood van Will verneemt.

28/5/2020 13:25 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 10)

28/5/2020 13:55 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 



aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich 

aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 

1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel

28/5/2020 15:40 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 23)

28/5/2020 16:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7919 Ridge maakt bekend dat er een beslissing moet worden genomen die de toekomst van Forrester Creations zal veranderen. 

Brooke is bezorgd omdat er opnieuw frictie dreigt te ontstaan tussen Hope en Steffy.

28/5/2020 16:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

28/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7920 Bill praat met Brooke over zijn problemen met Will en Katie. Hij vraagt haar om een gunst. Steffy legt aan Ridge uit 

waarom hij zou moeten kiezen voor de Intimates-collectie, en niet die van Hope For The Future.

28/5/2020 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, ...

28/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12696 Marlena, Brady en Eric maken zich zorgen over Sami. Ze gaat naar Will's appartement waar haar verdriet eindelijk 

loskomt en plaats maakt voor woede. Kate en Lucas troosten elkaar. Daniel en Nicole kijken uit naar hun leven als een 

getrouwd stel.

28/5/2020 18:15 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

28/5/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

28/5/2020 19:35 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

28/5/2020 19:55 Dierenrijk: Vogelspinnen Vogelspinnen, Cambodja

28/5/2020 20:15 De Daken van Londen De Daken van Londen

28/5/2020 21:05 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

28/5/2020 22:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

28/5/2020 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, ...

28/5/2020 22:30 Kleine lenteschoonmaak van Michel 29 mei - Kaasfonduestel - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

28/5/2020 22:31 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

28/5/2020 23:15 Close Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij 

toevallig ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de 

aantrekkingskracht van deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet

29/5/2020 0:55 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

29/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12696 Marlena, Brady en Eric maken zich zorgen over Sami. Ze gaat naar Will's appartement waar haar verdriet eindelijk 

loskomt en plaats maakt voor woede. Kate en Lucas troosten elkaar. Daniel en Nicole kijken uit naar hun leven als een 

getrouwd stel.

29/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7920 Bill praat met Brooke over zijn problemen met Will en Katie. Hij vraagt haar om een gunst. Steffy legt aan Ridge uit 

waarom hij zou moeten kiezen voor de Intimates-collectie, en niet die van Hope For The Future.

29/5/2020 2:25 De collega's De gijzeling (Afl 5), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

29/5/2020 3:10 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

29/5/2020 4:05 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

29/5/2020 4:25 Dierenrijk: Vogelspinnen Vogelspinnen, Cambodja

29/5/2020 4:45 De Daken van Londen De Daken van Londen

29/5/2020 5:40 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

29/5/2020 6:35 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

29/5/2020 6:55 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 10)

29/5/2020 7:25 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 23)

29/5/2020 8:00 De Rolkrant 29.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



29/5/2020 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

29/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 2 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit  De buitenkant van mijnheer Jules van Diane Broeckhoven in  een uitgave van 

www.lezenvooriedereen

29/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 29 mei - Kaasfonduestel - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

29/5/2020 10:00 De collega's De nieuwe typiste (Afl 6), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

29/5/2020 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, ...

29/5/2020 10:50 En Route met Wallonië 2 En Route met Wallonië 2

29/5/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

29/5/2020 11:40 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.

29/5/2020 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. De band tussen de twee kleine zusjes Adi en Sara uit  Cadzand was 

sterk, ze verhuisden van de ene naar de andere schuilkelder en Fritz,  een Duits soldaat,  las hen sprookjes voor. 

29/5/2020 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12696 Marlena, Brady en Eric maken zich zorgen over Sami. Ze gaat naar Will's appartement waar haar verdriet eindelijk 

loskomt en plaats maakt voor woede. Kate en Lucas troosten elkaar. Daniel en Nicole kijken uit naar hun leven als een 

getrouwd stel.

29/5/2020 12:55 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 1)

29/5/2020 13:30 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 2)

29/5/2020 14:20 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.

29/5/2020 15:20 Uit Hetzelfde Nest België 1952. Komedie van Edith Kiel. Met o.a. Jos Gevers, Charles Janssens, Jaak de Voght, Gella Allaert en Jan de Vel. 

29/5/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7920 Bill praat met Brooke over zijn problemen met Will en Katie. Hij vraagt haar om een gunst. Steffy legt aan Ridge uit 

waarom hij zou moeten kiezen voor de Intimates-collectie, en niet die van Hope For The Future.

29/5/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7921 Brooke is gefrustreerd. Ze onderwerpt Ridge aan een kruisverhoor, omdat ze wil weten voor welke dochter hij kiest. 

Steffy en Hope ruziën over wiens modelijn behouden moet worden bij Forrester.

29/5/2020 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, ...

29/5/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12697 Na een boze tirade aan een comateuze Chad, begint Sami hem te verstikken. John ontmoet een oud-leraar van 

Winterthorne Academy om te weten te komen wat ze weet over Ilya Petrov en Forrest Alamain.  Sonny komt thuis en heeft 

een emotionele reünie met zijn ouders.

29/5/2020 18:15 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

29/5/2020 19:10 Smaakmakkers 5 Smaakmakkers 5

29/5/2020 19:35 Dierenrijk: Gifbank, Australië Gifbank, Australië

29/5/2020 19:55 Pelgrimstocht naar de Heilige Berg Pelgrimstocht naar de Heilige Berg, Tanzania

29/5/2020 20:10 Op jacht met de Aboriginals Op jacht met de Aboriginals, Australië

29/5/2020 20:30 Jagen op Pythons Jagen op Pythons

29/5/2020 20:45 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

29/5/2020 21:00 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

29/5/2020 21:30 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

29/5/2020 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, ...

29/5/2020 22:26 Kleine lenteschoonmaak van Michel 30 mei - Noka GSM Toestel - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

29/5/2020 22:30 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Eddy Vereycken en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

29/5/2020 23:15 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van 

zijn ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn 

eigen ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden 

gevangenis op. Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak. 

1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch 

30/5/2020 0:40 De collega's De nieuwe typiste (Afl 6), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

30/5/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12697 Na een boze tirade aan een comateuze Chad, begint Sami hem te verstikken. John ontmoet een oud-leraar van 

Winterthorne Academy om te weten te komen wat ze weet over Ilya Petrov en Forrest Alamain.  Sonny komt thuis en heeft 

een emotionele reünie met zijn ouders.

30/5/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7921 Brooke is gefrustreerd. Ze onderwerpt Ridge aan een kruisverhoor, omdat ze wil weten voor welke dochter hij kiest. 

Steffy en Hope ruziën over wiens modelijn behouden moet worden bij Forrester.

30/5/2020 2:25 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

30/5/2020 3:20 Smaakmakkers 5 Smaakmakkers 5

30/5/2020 3:45 Dierenrijk: Gifbank, Australië Gifbank, Australië

30/5/2020 4:05 Pelgrimstocht naar de Heilige Berg Pelgrimstocht naar de Heilige Berg, Tanzania

30/5/2020 4:20 Op jacht met de Aboriginals Op jacht met de Aboriginals, Australië

30/5/2020 4:35 Jagen op Pythons Jagen op Pythons

30/5/2020 4:55 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

30/5/2020 5:15 Muziek bij Evenaar: Shang Wenjie, Chinees Tieneridool Shang Wenjie, Chinees Tieneridool, China

30/5/2020 5:30 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

30/5/2020 6:25 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

30/5/2020 6:55 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.

30/5/2020 8:00 De Rolkrant 30.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/5/2020 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

30/5/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 3 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/5/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Nog lang en gelukkig' van  Dree Peeremans, uitgeverij EPO

30/5/2020 9:59 Kleine lenteschoonmaak van Michel 30 mei - Noka GSM Toestel - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

30/5/2020 10:00 De collega's De bijverdienste (Afl 7), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

30/5/2020 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, ...

30/5/2020 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

30/5/2020 11:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

30/5/2020 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.

30/5/2020 12:15 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 13)



30/5/2020 12:45 RIP - Drie is te veel Seizoen 3 - Drie is te veel (afl 7)

30/5/2020 13:15 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

30/5/2020 13:45 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 10)

30/5/2020 14:20 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. 3)

30/5/2020 15:10 Het einde van de reis Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht 

haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger

te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt, 

bereidt de hele familie zich hierop voor. 

1981. Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.

30/5/2020 16:40 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

30/5/2020 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, ...

30/5/2020 17:35 En Route Portugal En Route Portugal

30/5/2020 17:55 Guatemala Guatemala : Reuzenvliegers

30/5/2020 18:10 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

30/5/2020 19:05 Smaakmakkers 6 Smaakmakkers 6

30/5/2020 19:30 Dierenrijk: De jachtarenden van de Altau De jachtarenden van de Altau, Mongolië

30/5/2020 19:50 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

30/5/2020 20:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

30/5/2020 20:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

30/5/2020 21:10 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

30/5/2020 22:05 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

30/5/2020 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, ...

30/5/2020 22:41 Kleine lenteschoonmaak van Michel 31 mei - Oude BRT Opnamebanden - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

30/5/2020 22:45 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in 

een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 

1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

31/5/2020 0:25 De collega's De bijverdienste (Afl 7), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

31/5/2020 1:10 De Dingen Des Levens Afl. 12693 De Stropdas moordenaar claimt een ander slachtoffer. Rafe en Justin praten het eindelijk hun onderlinge vijandigheid 

over de zaak uit.  Adrienne heeft de resultaten van haar bloedtest gekregen, maar is terughoudend om ze te lezen.

31/5/2020 1:45 De Dingen Des Levens Afl. 12694 Gabi, die Will dood heeft aangetroffen, roept Rafe in paniek op. Steve sluipt Caroline's kamer binnen om meer te vragen 

over haar visioenen over Bo. John spoort een vrouw op die les gaf op dezelfde school als Petrov.

31/5/2020 2:25 De Dingen Des Levens Afl. 12695 Chad en Ben gaan een gevecht aan als Chad Ben beschuldigt de moordenaar te zijn. Abigail komt terug en vindt een 

gewonde Ben en een levenloze Chad. Sami is vreemd genoeg rustig als ze de dood van Will verneemt.

31/5/2020 3:10 De Dingen Des Levens Afl. 12696 Marlena, Brady en Eric maken zich zorgen over Sami. Ze gaat naar Will's appartement waar haar verdriet eindelijk 

loskomt en plaats maakt voor woede. Kate en Lucas troosten elkaar. Daniel en Nicole kijken uit naar hun leven als een 

getrouwd stel.

31/5/2020 3:50 De Dingen Des Levens Afl. 12697 Na een boze tirade aan een comateuze Chad, begint Sami hem te verstikken. John ontmoet een oud-leraar van 

Winterthorne Academy om te weten te komen wat ze weet over Ilya Petrov en Forrest Alamain.  Sonny komt thuis en heeft 

een emotionele reünie met zijn ouders.

31/5/2020 4:30 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

31/5/2020 5:25 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3



31/5/2020 5:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

31/5/2020 6:40 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

31/5/2020 7:10 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. 3)

31/5/2020 8:00 De Rolkrant 31.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/5/2020 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

31/5/2020 9:30 Eucharistieviering vanuit de kerk van Zoutleeuw Pniksteren - Misviering vanuit de kerk van Zoutleeuw

31/5/2020 10:31 Kleine lenteschoonmaak van Michel 31 mei - Oude BRT Opnamebanden - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

31/5/2020 10:35 De collega's De archiefkamer (Afl 8), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

31/5/2020 11:15 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, ...

31/5/2020 11:20 De Herkenwijsjes 2 juni Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

31/5/2020 12:00 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.

31/5/2020 12:15 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

31/5/2020 12:55 Heterdaad Taxichauffeur Cyriel Stroobants is slachtoffer van roofmoord. De man had veel schulden en zijn huisbaas dreigde zelfs 

dat hij met zijn kinderen Carla en Rudy het huis moesten verlaten. Dezelfde avond is er nog een tweede overval waarbij 

bankbediende Mertens 20 000 Belgische franken afhandig werd gemaakt dewelke hij net bij een klant had opgehaald.

Hoewel beide overvallen gelijkenissen vertonen, merkt Matti op dat Mertens zijn verklaring niet correct is. 

Vlaamse politieserie 1996.

31/5/2020 13:55 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 44)

31/5/2020 14:20 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 6)

31/5/2020 15:25 In Kluis In Kluis wordt integraal verteld vanuit het standpunt van een doofstomme boswachter die de ruïne van een middeleeuws 

kasteel bewoont. Vanuit zijn uitkijktoren begluurt hij met een telescoop een kunstschilder, die zich samen met een jonge 

vrouw eveneens uit de wereld heeft teruggetrokken. 

1978. Regie: Jan Gruyaert met Bert André, Herman Jacobs en Myriam Nuyten 

31/5/2020 17:05 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

31/5/2020 17:50 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, ...

31/5/2020 17:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 7917 Katie maakt zich zorgen. Thorne stelt haar gerust door haar te verzekeren van zijn liefde en loyaliteit. Hope en Liam 

haasten zich naar het ziekenhuis terwijl ze zich zorgen maken over hun ongeboren kind.

31/5/2020 18:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7918 Nadat Bill opnieuw heeft gedreigd dat de uitkomst van de voogdijzaak weleens slecht kon zijn voor Katie, komt Thorne 

in verzet. Steffy biedt steun als Hope en Liam angstige momenten beleven.

31/5/2020 18:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7919 Ridge maakt bekend dat er een beslissing moet worden genomen die de toekomst van Forrester Creations zal veranderen. 

Brooke is bezorgd omdat er opnieuw frictie dreigt te ontstaan tussen Hope en Steffy.

31/5/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7920 Bill praat met Brooke over zijn problemen met Will en Katie. Hij vraagt haar om een gunst. Steffy legt aan Ridge uit 

waarom hij zou moeten kiezen voor de Intimates-collectie, en niet die van Hope For The Future.

31/5/2020 19:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7921 Brooke is gefrustreerd. Ze onderwerpt Ridge aan een kruisverhoor, omdat ze wil weten voor welke dochter hij kiest. 

Steffy en Hope ruziën over wiens modelijn behouden moet worden bij Forrester.

31/5/2020 19:55 Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar

31/5/2020 20:25 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

31/5/2020 21:20 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad



31/5/2020 22:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

31/5/2020 23:05 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, ...

31/5/2020 23:14 Kleine lenteschoonmaak van Michel 1 juni - Portefeuilles - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

31/5/2020 23:15 Vrijdag Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na twee

jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter. Tijdens de 

gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook een kind 

heeft. Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus

1/6/2020 0:50 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

1/6/2020 1:20 De collega's De archiefkamer (Afl 8), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

1/6/2020 2:05 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

1/6/2020 3:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

1/6/2020 4:00 Heilige plaatsen: Jeruzalem Bezoek aan de Heilige plaats Jeruzalem 

1/6/2020 5:10 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

1/6/2020 6:05 Heterdaad Taxichauffeur Cyriel Stroobants is slachtoffer van roofmoord. De man had veel schulden en zijn huisbaas dreigde zelfs 

dat hij met zijn kinderen Carla en Rudy het huis moesten verlaten. Dezelfde avond is er nog een tweede overval waarbij 

bankbediende Mertens 20 000 Belgische franken afhandig werd gemaakt dewelke hij net bij een klant had opgehaald.

Hoewel beide overvallen gelijkenissen vertonen, merkt Matti op dat Mertens zijn verklaring niet correct is. 

Vlaamse politieserie 1996.

1/6/2020 7:10 De Herkenwijsjes 2 juni Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 


