
15/6/2020 8:00 De Rolkrant 15.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/6/2020 9:00 Mekka Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka

15/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 17 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit ' kerstekind' van Diane De Keyzer, uitgeverij Manteau

15/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 15 juni  - Belletje (onder voorbehoud) - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

15/6/2020 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

15/6/2020 10:40 Kelly Family Kelly Familiy

15/6/2020 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, ...

15/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

15/6/2020 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.

15/6/2020 11:55 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

15/6/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12707 Daniel en Abigail ontdekken dat Chad weer bij bewustzijn is gekomen. Op het bureau vraagt Chad aan Aiden om weer 

zijn advocaat te zijn. John vertelt Marlena dat hij op een ISA-missie moet vertrekken.

15/6/2020 13:25 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 3)

15/6/2020 14:10 Rogier Van Ter Doest Kapitein Rogier van Ter Doest probeert de boeren te helpen die het slachtoffer zijn van het terreurbewind van 

Willem en Gerolf (afl 1)

15/6/2020 14:35 Rogier Van Ter Doest Kapitein Rogier van Ter Doest probeert de boeren te helpen die het slachtoffer zijn van het terreurbewind van 

Willem en Gerolf (afl 2)

15/6/2020 15:00 De Hemel op Aarde 1954. Charles Engel, bijgenaamd "Engeltje" heeft een gelukkig gezin. Zijn vrouw Martje heeft een café "De Hemel op 

aarde" en hun enige zoon Alex zal binnen enkele dagen trouwen. Tijdens zijn legerdienst heeft Alex een zangeres Eva 

ontmoet die nu het huwelijksbootje van Alex aan het wankelen brengt. Komische toestanden met Charles Janssens 

op zijn best. 1954

15/6/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7931 Justin en Bill maken strategische plannen. Ook Thorne onthult zijn strategie, op een heel ander vlak. Brooke maakt zich 

zorgen over haar geheime ontmoeting met Bill. Ondertussen heeft ook Ridge een geheime afspraak... met 

rechter McMullen.

15/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7932 Zonder Brookes medeweten zet Ridge rechter McMullen onder druk om partij te kiezen voor Katie. Bill realiseert zich dat 

hij zelf actie moet ondernemen en brengt een onverwacht bezoek aan Katie.

15/6/2020 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, ...

15/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12708 Het Tweehonderdjarig Gala gaat van start als de hele stad bijeenkomt om het bijzondere jubileum van Salem en het 

huwelijk van Hope met Aiden te vieren.

15/6/2020 18:15 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

15/6/2020 18:45 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

15/6/2020 19:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

15/6/2020 19:25 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam



15/6/2020 19:50 Op Bezoek: De brandstapels van Shiva De brandstapels van Shiva te Nepal

15/6/2020 20:10 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

15/6/2020 21:15 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

15/6/2020 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, ...

15/6/2020 22:20 Kleine lenteschoonmaak van Michel 15 juni  - Belletje (onder voorbehoud) - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

15/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

15/6/2020 23:10 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

16/6/2020 0:50 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 3)

16/6/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12708 Het Tweehonderdjarig Gala gaat van start als de hele stad bijeenkomt om het bijzondere jubileum van Salem en het 

huwelijk van Hope met Aiden te vieren.

16/6/2020 2:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7932 Zonder Brookes medeweten zet Ridge rechter McMullen onder druk om partij te kiezen voor Katie. Bill realiseert zich dat 

hij zelf actie moet ondernemen en brengt een onverwacht bezoek aan Katie.

16/6/2020 2:40 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

16/6/2020 3:15 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

16/6/2020 3:45 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

16/6/2020 4:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

16/6/2020 4:30 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

16/6/2020 4:50 Op Bezoek: De brandstapels van Shiva De brandstapels van Shiva te Nepal

16/6/2020 5:05 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

16/6/2020 6:05 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

16/6/2020 7:05 Rogier Van Ter Doest Kapitein Rogier van Ter Doest probeert de boeren te helpen die het slachtoffer zijn van het terreurbewind van 

Willem en Gerolf (afl 1)

16/6/2020 7:30 Rogier Van Ter Doest Kapitein Rogier van Ter Doest probeert de boeren te helpen die het slachtoffer zijn van het terreurbewind van 

Willem en Gerolf (afl 2)

16/6/2020 7:55 Kleine lenteschoonmaak van Michel 15 juni  - Belletje (onder voorbehoud) - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

16/6/2020 8:00 De Rolkrant 16.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/6/2020 9:00 Toon Hermans is Liefde Toon Hermans is liefde

16/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 18 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit 'La superba' van Ilja Leonard Pfeiffer, uitgeverij de Arbeiderspers

16/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 16 juni -Platenkoffertjes singles - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

16/6/2020 10:01 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.

16/6/2020 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, ...

16/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

16/6/2020 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.

16/6/2020 11:55 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 56, Tot in het hart van Rusland documentaire 1977 

16/6/2020 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 12708 Het Tweehonderdjarig Gala gaat van start als de hele stad bijeenkomt om het bijzondere jubileum van Salem en het 

huwelijk van Hope met Aiden te vieren.

16/6/2020 13:15 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters (4)

16/6/2020 13:50 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk (afl 2)

16/6/2020 14:45 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 8 

kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, liefde en 

haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

16/6/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7932 Zonder Brookes medeweten zet Ridge rechter McMullen onder druk om partij te kiezen voor Katie. Bill realiseert zich dat 

hij zelf actie moet ondernemen en brengt een onverwacht bezoek aan Katie.

16/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7933 Katie en Thorne zijn blij dat ze nog voor de rechtszaak een gezin kunnen vormen en geven elkaar het ja-woord. Justin 

vreest dat Bill iets doms zal doen op Katies huwelijksdag.

16/6/2020 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, ...

16/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12709 Het Bicentennial Gala is in volle gang, terwijl Aiden en Hope zich voorbereiden op hun bruiloft, en Bo probeert op tijd 

zijn weg naar huis te vinden om het te stoppen.

16/6/2020 18:15 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

16/6/2020 18:45 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

16/6/2020 19:00 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

16/6/2020 20:00 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

16/6/2020 20:30 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

16/6/2020 21:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

16/6/2020 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, ...

16/6/2020 22:20 Kleine lenteschoonmaak van Michel 16 juni -Platenkoffertjes singles - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

16/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

16/6/2020 23:10 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.

17/6/2020 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.

17/6/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12709 Het Bicentennial Gala is in volle gang, terwijl Aiden en Hope zich voorbereiden op hun bruiloft, en Bo probeert op tijd 

zijn weg naar huis te vinden om het te stoppen.

17/6/2020 2:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7933 Katie en Thorne zijn blij dat ze nog voor de rechtszaak een gezin kunnen vormen en geven elkaar het ja-woord. Justin 

vreest dat Bill iets doms zal doen op Katies huwelijksdag.



17/6/2020 2:30 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

17/6/2020 3:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

17/6/2020 3:20 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

17/6/2020 4:20 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

17/6/2020 4:35 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

17/6/2020 5:05 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

17/6/2020 6:00 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

17/6/2020 6:55 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk (afl 2)

17/6/2020 7:55 Kleine lenteschoonmaak van Michel 16 juni -Platenkoffertjes singles - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

17/6/2020 8:00 De Rolkrant 17.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/6/2020 9:00 Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas

17/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'sprookjes' van Godfried Bomans

17/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 17 juni  - Oude Knipsels over mezelf - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

17/6/2020 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.

17/6/2020 10:45 Muziek bij Evenaar: Tango Forever Tango Forever, Argentinië

17/6/2020 11:00 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, ...

17/6/2020 11:05 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

17/6/2020 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.

17/6/2020 11:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

17/6/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12709 Het Bicentennial Gala is in volle gang, terwijl Aiden en Hope zich voorbereiden op hun bruiloft, en Bo probeert op tijd 

zijn weg naar huis te vinden om het te stoppen.

17/6/2020 13:20 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 6)

17/6/2020 14:20 Mik Mak en Mon Vlaamse televisiereeks uit 1986. Mik en Mak zijn twee buitenaardse kinderen van de planeet Galacton die op de Aarde 

terechtkomen. Ze worden gevonden door Mon de melkman. (afl 5)

17/6/2020 14:30 Mik Mak en Mon Vlaamse televisiereeks uit 1986. Mik en Mak zijn twee buitenaardse kinderen van de planeet Galacton die op de Aarde 

terechtkomen. Ze worden gevonden door Mon de melkman. (afl 6)

17/6/2020 14:45 Jan Zonder Vrees Vlaamse tekenfilm-reeks met onder andere de stemmen van Jan Decleir, Dora van der Groen, Jef Burm,... (afl 3)

17/6/2020 14:55 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van 

Ernest Claes. 

17/6/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7933 Katie en Thorne zijn blij dat ze nog voor de rechtszaak een gezin kunnen vormen en geven elkaar het ja-woord. Justin 

vreest dat Bill iets doms zal doen op Katies huwelijksdag.

17/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7934 Iedereen is aanwezig als de voogdijzaak tussen Bill en Katie gaat beginnen. Bill bepleit zijn zaak tegenover Wyatt en 

Liam en probeert nog een keer Liam zijn kant te laten kiezen.

17/6/2020 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, ...

17/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12710 Caroline onderbreekt Hope en Aiden's bruiloft. Kayla belt Caroline en staat erop dat ze naar het ziekenhuis gaat om te 

worden onderzocht. Adrienne is getuige van Eve en Justin in een hartstochtelijke kus en is geschokt. 



17/6/2020 18:15 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

17/6/2020 19:00 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

17/6/2020 19:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

17/6/2020 20:30 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

17/6/2020 21:00 Op jacht met de Aboriginals Op jacht met de Aboriginals, Australië

17/6/2020 21:15 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

17/6/2020 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, ...

17/6/2020 22:20 Kleine lenteschoonmaak van Michel 17 juni  - Oude Knipsels over mezelf - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

17/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

17/6/2020 23:10 De Roof van Hop Marianneke De film verhaalt de ontvoering en het proces van "De Roof van Hop-Sinjoorke" uit het museum van Mechelen door 

Antwerpse studenten. Voor de rechtbank wordt de hele geschiedenis in een "flash-back" uit de doeken gedaan. 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 1954 Joris Diels

18/6/2020 0:25 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.

18/6/2020 1:10 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971

18/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12710 Caroline onderbreekt Hope en Aiden's bruiloft. Kayla belt Caroline en staat erop dat ze naar het ziekenhuis gaat om te 

worden onderzocht. Adrienne is getuige van Eve en Justin in een hartstochtelijke kus en is geschokt. 

18/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7934 Iedereen is aanwezig als de voogdijzaak tussen Bill en Katie gaat beginnen. Bill bepleit zijn zaak tegenover Wyatt en 

Liam en probeert nog een keer Liam zijn kant te laten kiezen.

18/6/2020 2:25 Op Bezoek: Op stap langs de Camino Op stap langs de Camino (Spanje)

18/6/2020 3:20 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

18/6/2020 4:10 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

18/6/2020 4:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

18/6/2020 5:35 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

18/6/2020 6:05 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

18/6/2020 6:55 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 6)

18/6/2020 7:55 Kleine lenteschoonmaak van Michel 17 juni  - Oude Knipsels over mezelf - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

18/6/2020 8:00 De Rolkrant 18.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/6/2020 9:00 Wereldbeelden John Tavener Lucette Verboven in gesprek met Sir John Tavener. Deze componist van wereldformaat wist met zijn compositie 'Song for 

Athene', tijdens de begrafenisplechtigheid van prinses Diana, talrijke rouwenden te ontroeren. Al in de jaren zestig werd 

hij bekend toen de Beatles zijn populaire cantata 'The Whale' op hun Apple label opnamen. Prins Charles ridderde hem 

voor zijn muzikale verdiensten. In de jaren zeventig trad hij toe tot de orthodoxe kerk waardoor zijn werk een mystieke, 

oosterse invloed kreeg. 

18/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'de zeer schone uen van juffrouw Symforosa Begyntjen' Felix Timmermans, 

18/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 18 juni  - Oude Fototoestellen & toebehoren -Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

18/6/2020 10:01 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 1)

18/6/2020 10:45 Eclips TV Op Stap: HuGe Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

18/6/2020 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, ...

18/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

18/6/2020 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.

18/6/2020 11:55 Al het water van de wereld Deel 01 Al het water van de wereld Deel 01

18/6/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12710 Caroline onderbreekt Hope en Aiden's bruiloft. Kayla belt Caroline en staat erop dat ze naar het ziekenhuis gaat om te 

worden onderzocht. Adrienne is getuige van Eve en Justin in een hartstochtelijke kus en is geschokt. 

18/6/2020 13:10 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 13)

18/6/2020 13:45 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en 

omdat ze nogal gehecht zijn aan hun neefje beletten ze hierdoor om hem te laten trouwen. Maar dat is zonder twee 

andere neven (Jef en Cois Cassiers) gerekend die vastbesloten zijn om voor Tony een vrouw te zoeken en hem te laten 

trouwen. 1959 Edith Kiel

18/6/2020 15:25 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 26)

18/6/2020 16:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7934 Iedereen is aanwezig als de voogdijzaak tussen Bill en Katie gaat beginnen. Bill bepleit zijn zaak tegenover Wyatt en 

Liam en probeert nog een keer Liam zijn kant te laten kiezen.

18/6/2020 16:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

18/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7935 Bills vroegere misstappen worden uitgebreid behandeld in de rechtbank. Brooke en Wyatt maken zich zorgen om Katies

 reactie als ze meewerken aan Bills verdediging.

18/6/2020 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, ...

18/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12711 Nadat Aiden en Hope zijn eindelijk getrouwd. Ze slaan het vuurwerk over en gaan naar huis. Aiden vertelt Hope dat hij 

een verrassing voor haar heeft en gaat naar beneden.

18/6/2020 18:15 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

18/6/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

18/6/2020 19:40 Niger - Malta - Canada - Linkeroever Niger - Malta - Canada - Linkeroever

18/6/2020 20:10 Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

18/6/2020 20:35 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

18/6/2020 21:25 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

18/6/2020 21:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

18/6/2020 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, ...

18/6/2020 22:20 Kleine lenteschoonmaak van Michel 18 juni  - Oude Fototoestellen & toebehoren -Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

18/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

18/6/2020 23:10 Mijn Man Doet Dat Niet 1956. Jan Peeters heeft een gelukkig huwelijk en is vader van een flinke baby. Hij is vlijtig en deftig en zijn vrouw Annie 

zegt iedere keer wanneer ze fouten ziet van andere mannen:"Mijn man doet dat niet". Een goede reputatie kan vlug 

omslaan wanneer vier verschillende vrouwen voor Jan een das kopen als verjaardagsgeschenk. Edith Kiel.

19/6/2020 0:50 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

19/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12711 Nadat Aiden en Hope zijn eindelijk getrouwd. Ze slaan het vuurwerk over en gaan naar huis. Aiden vertelt Hope dat hij 

een verrassing voor haar heeft en gaat naar beneden.

19/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7935 Bills vroegere misstappen worden uitgebreid behandeld in de rechtbank. Brooke en Wyatt maken zich zorgen om Katies

 reactie als ze meewerken aan Bills verdediging.

19/6/2020 2:25 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 1)



19/6/2020 3:10 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

19/6/2020 4:05 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

19/6/2020 4:35 Niger - Malta - Canada - Linkeroever Niger - Malta - Canada - Linkeroever

19/6/2020 5:05 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

19/6/2020 6:00 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

19/6/2020 6:30 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

19/6/2020 6:50 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 13)

19/6/2020 7:20 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 26)

19/6/2020 7:55 Kleine lenteschoonmaak van Michel 18 juni  - Oude Fototoestellen & toebehoren -Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

19/6/2020 8:00 De Rolkrant 19.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/6/2020 9:00 Avonturiers voor God deel 3 Avonturiers voor God deel 3

19/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Stedevaart',Jan Brokken, uitgeverij Atlas

19/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 19 juni - Cadeautjes Sofie Watjou - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

19/6/2020 10:01 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 2)

19/6/2020 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, ...

19/6/2020 10:55 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

19/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

19/6/2020 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.

19/6/2020 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. De tocht van Pierre Roobaert uit Lot naar het gevangenkamp van 

Stalag, Sandbostel. Een verhaal over moed, volharding, en vriendschap.

19/6/2020 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12711 Nadat Aiden en Hope zijn eindelijk getrouwd. Ze slaan het vuurwerk over en gaan naar huis. Aiden vertelt Hope dat hij 

een verrassing voor haar heeft en gaat naar beneden.

19/6/2020 12:55 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 7)

19/6/2020 13:30 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 8)

19/6/2020 14:05 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.

19/6/2020 15:10 Boerenpsalm Boerenpsalm, gebaseerd op de gelijknamige roman van Felix Timmermans, draait rond boer Wortel. Hij is zijn leven 

lang slachtoffer van de ellendigste tegenslagen. Wortel slaat zich echter door alle verschrikkelijke rampspoed met een 

opmerkelijke levenslust en moed... 

1989. Regisseur Roland Verhavert met Ronny Waterschoot, Jef Burm en Magda Lesage, Filmmuziek Dirk Brossé.

19/6/2020 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7935 Bills vroegere misstappen worden uitgebreid behandeld in de rechtbank. Brooke en Wyatt maken zich zorgen om Katies

 reactie als ze meewerken aan Bills verdediging.

19/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7936 Hope en Steffy delen een zeldzaam moment waarop ze het met elkaar eens zijn en elkaar respecteren. De voogdijzaak 

nadert zijn einde met de slotpleidooien.

19/6/2020 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, ...

19/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12712 Bo verneemt van Caroline dat hij te laat was om de bruiloft te stoppen. Een gemaskerde Aiden verrast Hope van achteren 

en wikkelt de stropdas om haar nek. Hope snakt naar adem, maar Aiden is vastbesloten... Bo stormt het huis in. 



Is hij op tijd?

19/6/2020 18:15 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

19/6/2020 19:10 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

19/6/2020 19:40 Op Bezoek: Holywood bis Holywood bis

19/6/2020 20:00 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

19/6/2020 20:55 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

19/6/2020 21:25 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

19/6/2020 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, ...

19/6/2020 22:20 Kleine lenteschoonmaak van Michel 19 juni - Cadeautjes Sofie Watjou - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

19/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Stijn Coninx en gasten Enrico Leclair, Willy Van Waeyenberghe, Liliane Saint Pierre

19/6/2020 23:10 Na de liefde De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste 

Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.

20/6/2020 0:40 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 2)

20/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12712 Bo verneemt van Caroline dat hij te laat was om de bruiloft te stoppen. Een gemaskerde Aiden verrast Hope van achteren 

en wikkelt de stropdas om haar nek. Hope snakt naar adem, maar Aiden is vastbesloten... Bo stormt het huis in. 

Is hij op tijd?

20/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7936 Hope en Steffy delen een zeldzaam moment waarop ze het met elkaar eens zijn en elkaar respecteren. De voogdijzaak 

nadert zijn einde met de slotpleidooien.

20/6/2020 2:25 Retro Eclips: Afrika Op Stelten Retro Afrika Op Stelten

20/6/2020 2:45 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

20/6/2020 3:40 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

20/6/2020 4:10 Op Bezoek: Holywood bis Holywood bis

20/6/2020 4:25 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

20/6/2020 5:25 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

20/6/2020 5:55 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

20/6/2020 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.

20/6/2020 7:55 Kleine lenteschoonmaak van Michel 19 juni - Cadeautjes Sofie Watjou - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

20/6/2020 8:00 De Rolkrant 20.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/6/2020 9:00 Museum moderne religieuze kunst Museum moderne religieuze kunst

20/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit 'De bourgondiërs', Bart Van Loo, uitgeverij  De bezige bij

20/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 20 juni  - Agenda's door de jaren heen + slot - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

20/6/2020 10:01 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 3)

20/6/2020 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, ...

20/6/2020 10:45 Johan en de Alverman Het verhaal speelt zich af rond 1650. De jonge pas afgestudeerde Johan Claeszoons ontmoet een vreemd mannetje dat 

een onverstaanbare taal spreekt

20/6/2020 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

20/6/2020 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.

20/6/2020 12:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 29, 30 - De geschiedenis herleeft - De clown - Energie - diamant 2 - 

Het hout in de haven - Arm Vlaanderen - Zaroegoe

20/6/2020 13:00 RIP - Leerjongen gevraagd Seizoen 3 - Leerjongen gevraagd (afl 10)

20/6/2020 13:35 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

20/6/2020 14:05 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 13)

20/6/2020 14:40 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. 6)

20/6/2020 15:15 Deus lo volt Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood er 

op volgt.

20/6/2020 16:50 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

20/6/2020 17:40 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, ...

20/6/2020 17:45 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

20/6/2020 18:20 Le Vaud In Zwitserland vind je geiten, koeien met bellen, kaas, wijn, prachtige uitzichten en extreme sporten. Een ideale mix dus

voor jouw volgende vakantie? We klimmen naar Le Vaud, een plek in het Zwitserse kanton Vaud (Nyon) en zochten er 

naar dé ultieme ervaringen.

20/6/2020 18:45 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC

20/6/2020 19:40 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

20/6/2020 20:20 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

20/6/2020 20:40 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

20/6/2020 21:30 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

20/6/2020 22:30 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

20/6/2020 23:00 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, ...

20/6/2020 23:05 Kleine lenteschoonmaak van Michel 20 juni  - Agenda's door de jaren heen + slot - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

20/6/2020 23:06 Kruiswegstraat 6 Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe 

Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal 

Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met 

zijn twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès

21/6/2020 0:40 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 3)

21/6/2020 1:15 De Dingen Des Levens Afl. 12708 Het Tweehonderdjarig Gala gaat van start als de hele stad bijeenkomt om het bijzondere jubileum van Salem en het 

huwelijk van Hope met Aiden te vieren.

21/6/2020 2:00 De Dingen Des Levens Afl. 12709 Het Bicentennial Gala is in volle gang, terwijl Aiden en Hope zich voorbereiden op hun bruiloft, en Bo probeert op tijd 

zijn weg naar huis te vinden om het te stoppen.

21/6/2020 2:40 De Dingen Des Levens Afl. 12710 Caroline onderbreekt Hope en Aiden's bruiloft. Kayla belt Caroline en staat erop dat ze naar het ziekenhuis gaat om te 

worden onderzocht. Adrienne is getuige van Eve en Justin in een hartstochtelijke kus en is geschokt. 

21/6/2020 3:20 De Dingen Des Levens Afl. 12711 Nadat Aiden en Hope zijn eindelijk getrouwd. Ze slaan het vuurwerk over en gaan naar huis. Aiden vertelt Hope dat hij 

een verrassing voor haar heeft en gaat naar beneden.

21/6/2020 4:05 De Dingen Des Levens Afl. 12712 Bo verneemt van Caroline dat hij te laat was om de bruiloft te stoppen. Een gemaskerde Aiden verrast Hope van achteren 

en wikkelt de stropdas om haar nek. Hope snakt naar adem, maar Aiden is vastbesloten... Bo stormt het huis in. 

Is hij op tijd?

21/6/2020 4:45 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC



21/6/2020 5:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

21/6/2020 6:00 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

21/6/2020 6:45 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

21/6/2020 7:20 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. 6)

21/6/2020 7:55 Kleine lenteschoonmaak van Michel 20 juni  - Agenda's door de jaren heen + slot - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

21/6/2020 8:00 De Rolkrant 21.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/6/2020 9:00 Constant Lievens Wie is Constant Lievens ?

21/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Een gehucht in een moeras' van Marc Didden

21/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 21 juni  - zomeroverstap - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

21/6/2020 10:01 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 4)

21/6/2020 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, ...

21/6/2020 10:55 Meester, Hij Begint Weer Vlaamse reeks met Frank Dingenen en Jacques Vermeire

21/6/2020 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

21/6/2020 12:10 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.

21/6/2020 12:20 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk, 

Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten 

in de kou. 

21/6/2020 13:20 Frans Bauer - Tour de Frans Muziekspecial met Frans Bauer - Tour de Frans

21/6/2020 13:50 Daar is een mens verdronken Bewerking voor televisie van het gelijknamige boek van Ernest Claes

21/6/2020 14:45 Heterdaad Legeroverste en vrouwenhater kapitein Colman woont in bij het gezin Godon. Vader Godon is omwille van een 

werkongeval als beroepsmilitair nu aan een rolstoel gekluisterd. Colman heeft het gezag in het gezin overgenomen en 

voedt Tamara Godon met harde hand op. Tamara wordt gewurgd in het park gevonden. Zij bleek regelmatig in een café 

te komen waar ze joints rookte en plots duiken er van haar ook naaktfoto's op. Matti verdenkt Colman van de moord

 alhoewel er op de avond van de moord een jongeman zich in en rondom het park verdacht gedroeg. Deze jongeman 

wordt ondervraagd en zijn alibi is niet volledig correct. Vlaamse politieserie 1996.

21/6/2020 15:50 Havenmuziek Een lach en een traan in Antwerpse volksfilm rond drie vrolijke zeelui die in de havenbuurt liefde en rust opzoeken maar 

verwikkeld geraken in smokkelzaak. Scenario van Edith Kiel. Mooi gefotografeerde Antwerpse wijken en haven. 

1937 Komedie van Jan Vanderheyden. Met o.a. Frits Vaerewyck, Jef Bruyninckx, Rezy Venus, Oscar Ferket en Maria Vinck. 

21/6/2020 17:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

21/6/2020 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, ...

21/6/2020 18:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7932 Zonder Brookes medeweten zet Ridge rechter McMullen onder druk om partij te kiezen voor Katie. Bill realiseert zich dat 

hij zelf actie moet ondernemen en brengt een onverwacht bezoek aan Katie.

21/6/2020 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7933 Katie en Thorne zijn blij dat ze nog voor de rechtszaak een gezin kunnen vormen en geven elkaar het ja-woord. Justin 

vreest dat Bill iets doms zal doen op Katies huwelijksdag.

21/6/2020 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 7934 Iedereen is aanwezig als de voogdijzaak tussen Bill en Katie gaat beginnen. Bill bepleit zijn zaak tegenover Wyatt en 

Liam en probeert nog een keer Liam zijn kant te laten kiezen.

21/6/2020 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7935 Bills vroegere misstappen worden uitgebreid behandeld in de rechtbank. Brooke en Wyatt maken zich zorgen om Katies

 reactie als ze meewerken aan Bills verdediging.



21/6/2020 19:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7936 Hope en Steffy delen een zeldzaam moment waarop ze het met elkaar eens zijn en elkaar respecteren. De voogdijzaak 

nadert zijn einde met de slotpleidooien.

21/6/2020 20:05 Dierenrijk: De olifant en de mens De olifant en de mens, Zambia

21/6/2020 20:25 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

21/6/2020 21:25 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

21/6/2020 22:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

21/6/2020 23:13 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, ...

21/6/2020 23:18 Kleine lenteschoonmaak van Michel 21 juni  - zomeroverstap - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

21/6/2020 23:20 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, liefde en 

haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

22/6/2020 1:15 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 4)

22/6/2020 2:05 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

22/6/2020 3:00 Dierenrijk: Slangenkwekers, Vietnam Slangenkwekers, Vietnam

22/6/2020 3:20 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

22/6/2020 4:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

22/6/2020 5:15 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

22/6/2020 6:10 Heterdaad Legeroverste en vrouwenhater kapitein Colman woont in bij het gezin Godon. Vader Godon is omwille van een 

werkongeval als beroepsmilitair nu aan een rolstoel gekluisterd. Colman heeft het gezag in het gezin overgenomen en 

voedt Tamara Godon met harde hand op. Tamara wordt gewurgd in het park gevonden. Zij bleek regelmatig in een café 

te komen waar ze joints rookte en plots duiken er van haar ook naaktfoto's op. Matti verdenkt Colman van de moord

 alhoewel er op de avond van de moord een jongeman zich in en rondom het park verdacht gedroeg. Deze jongeman 

wordt ondervraagd en zijn alibi is niet volledig correct. Vlaamse politieserie 1996.

22/6/2020 7:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

22/6/2020 7:55 Kleine lenteschoonmaak van Michel 21 juni  - zomeroverstap - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.


