
22/6/2020 8:00 De Rolkrant 22.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/6/2020 9:00 Vlamingen in Rome deel 2 Vlamingen in Rome deel 2

22/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit Werk van Josse de Pauw, uitgeverij Houtekiet

22/6/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

22/6/2020 10:05 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 5)

22/6/2020 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, ...

22/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

22/6/2020 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.

22/6/2020 12:00 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

22/6/2020 12:55 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?

22/6/2020 13:35 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 4) 

22/6/2020 14:30 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 

22/6/2020 14:50 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 

22/6/2020 15:10 De Spotvogel 1954 van Edith Kiel  -Dokter Peeters heeft onverwacht van zijn oom een huis geërfd maar heeft nog niet de gelegenheid 

gehad om het aan zijn vrouw te vertellen door het vele werk. De dag nadien ontdekt hij dat er in dat huis een cabaret is. 

Felix is blij dat hij nog niets aan zijn vrouw heeft gezegd en wil eerst wel eens met de meisjes kennis maken. Bij zijn 

bezoek wordt hij echter herkend en alles dreigt nu aan het licht komen. Hij schakelt zijn dubbelganger, Louis Appel de 

marktkramer, in die vanaf nu voor de huisdokter moet doorgaan. 

22/6/2020 16:40 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.

22/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7937 Rechter McMullen staat onder druk van Ridge als hij zich uitspreekt over de voogdijzaak. Katie en Bill besluiten samen 

de uitkomst van de zaak aan Will te vertellen.

22/6/2020 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, ...

22/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12713 Aiden en Hope vechten op leven en dood. Bo haast zich naar het huis van Aiden en Hope in angst over wat hij zal 

aantreffen.

22/6/2020 18:15 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

22/6/2020 18:45 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

22/6/2020 19:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

22/6/2020 19:25 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

22/6/2020 19:50 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

22/6/2020 20:15 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

22/6/2020 21:15 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

22/6/2020 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, ...



22/6/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

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

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

22/6/2020 23:10 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

23/6/2020 0:50 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 4) 

23/6/2020 1:45 De Dingen Des Levens Afl. 12713 Aiden en Hope vechten op leven en dood. Bo haast zich naar het huis van Aiden en Hope in angst over wat hij zal 

aantreffen.

23/6/2020 2:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 7937 Rechter McMullen staat onder druk van Ridge als hij zich uitspreekt over de voogdijzaak. Katie en Bill besluiten samen 

de uitkomst van de zaak aan Will te vertellen.

23/6/2020 2:45 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 5)

23/6/2020 3:30 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

23/6/2020 4:00 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

23/6/2020 4:35 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

23/6/2020 5:00 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

23/6/2020 6:00 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

23/6/2020 7:00 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

23/6/2020 7:25 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

23/6/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/6/2020 8:00 De Rolkrant 23.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/6/2020 9:00 Ziel en zaligheid Ziel en zaligheid

23/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit de ring van Minos , Maria Jaques, uitgeverij Davidsfonds

23/6/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/6/2020 10:05 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 6)

23/6/2020 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, ...

23/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

23/6/2020 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.

23/6/2020 12:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke , Roat to devotion  documentaire  1979

23/6/2020 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 12713 Aiden en Hope vechten op leven en dood. Bo haast zich naar het huis van Aiden en Hope in angst over wat hij zal 

aantreffen.

23/6/2020 13:20 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters 

23/6/2020 13:50 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters 

23/6/2020 14:20 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk (afl 3)

23/6/2020 15:20 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

23/6/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7937 Rechter McMullen staat onder druk van Ridge als hij zich uitspreekt over de voogdijzaak. Katie en Bill besluiten samen 

de uitkomst van de zaak aan Will te vertellen.

23/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7938 Emma is gekwetst en jaloers als ze ziet hoe Zoe en Xander sensueel poseren voor de Intimates-lijn. Terwijl Liam en Bill



proberen hun relatie te herstellen, deelt Bill een aandoenlijk moment met baby Kelly.

23/6/2020 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, ...

23/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12714 Bo komt aan en vindt Aiden bij het gewurgde lichaam van Bo. Ze raken verwikkeld in een gevecht. Hope raakt in shock, 

niet beseffende dat Aiden haar wou doden en Bo terug is.

23/6/2020 18:15 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

23/6/2020 18:35 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

23/6/2020 18:50 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

23/6/2020 19:10 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

23/6/2020 20:05 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de 

eersten die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs 

de westkust van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele 

toerist ooit voet zette.

23/6/2020 20:30 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

23/6/2020 21:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

23/6/2020 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, ...

23/6/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

23/6/2020 23:10 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl

zij haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel 

van een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist 

terug te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren

 naar huis te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als 

een koningin, verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 

1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, 

Jean-Pierre Sentier, Jean Lescat, Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

24/6/2020 0:55 Continental nights Vier sketches uit het Europese nachtleven: een acrobaat helpt zijn vrouw in de keuken, een Spaanse dans, een 

liefdesgeschiedenis tussen borstels, een vrouw zoekt geschikte klederen. 1958

24/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12714 Bo komt aan en vindt Aiden bij het gewurgde lichaam van Bo. Ze raken verwikkeld in een gevecht. Hope raakt in shock, 

niet beseffende dat Aiden haar wou doden en Bo terug is.

24/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7938 Emma is gekwetst en jaloers als ze ziet hoe Zoe en Xander sensueel poseren voor de Intimates-lijn. Terwijl Liam en Bill

proberen hun relatie te herstellen, deelt Bill een aandoenlijk moment met baby Kelly.

24/6/2020 2:25 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

24/6/2020 2:45 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

24/6/2020 3:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

24/6/2020 3:20 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

24/6/2020 4:15 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de 

eersten die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs 

de westkust van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele 

toerist ooit voet zette.

24/6/2020 4:40 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

ze hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. In dit Zwitserse

kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

24/6/2020 5:00 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes



24/6/2020 5:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

24/6/2020 6:50 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk (afl 3)

24/6/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/6/2020 8:00 De Rolkrant 24.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/6/2020 9:00 Broerdelijk Delen Peru Broederlijk delen in Peru

24/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit Passe Vite, Paul de Moor, uitgeverij Lannoo

24/6/2020 9:55 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/6/2020 10:00 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 7)

24/6/2020 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, ...

24/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

24/6/2020 11:50 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

24/6/2020 12:00 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

24/6/2020 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12714 Bo komt aan en vindt Aiden bij het gewurgde lichaam van Bo. Ze raken verwikkeld in een gevecht. Hope raakt in shock, 

niet beseffende dat Aiden haar wou doden en Bo terug is.

24/6/2020 13:20 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 7)

24/6/2020 15:25 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 7)

24/6/2020 15:35 Een Engel Van Een Man Doodbrave leden van zangvereniging maken een onschuldig slippertje in de 'metropool' Antwerpen en dat leidt tot wat 

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

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

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

24/6/2020 15:40 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 8)

24/6/2020 16:00 Jan Zonder Vrees Vlaamse tekenfilm-reeks met onder andere de stemmen van Jan Decleir, Dora van der Groen, Jef Burm,... (afl 4)

24/6/2020 16:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7938 Emma is gekwetst en jaloers als ze ziet hoe Zoe en Xander sensueel poseren voor de Intimates-lijn. Terwijl Liam en Bill

proberen hun relatie te herstellen, deelt Bill een aandoenlijk moment met baby Kelly.

24/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7939 Sally viert het succes van haar eerste fotoshoot met een privéshow voor Wyatt. Emma krijgt relatieadvies en de 

waarschuwing om op te letten dat het verleden zich niet herhaalt.

24/6/2020 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, ...

24/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12715 Iedereen is geschokt door wat er gebeurd is na het huwelijk van Aiden en Hope.

24/6/2020 18:15 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

24/6/2020 19:05 Dierenrijk: Slangenkwekers, Vietnam Slangenkwekers, Vietnam

24/6/2020 19:30 Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken

24/6/2020 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

24/6/2020 20:50 Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland

24/6/2020 21:15 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

24/6/2020 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, ...



24/6/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

24/6/2020 23:10 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

25/6/2020 0:55 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

25/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12715 Iedereen is geschokt door wat er gebeurd is na het huwelijk van Aiden en Hope.

25/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7939 Sally viert het succes van haar eerste fotoshoot met een privéshow voor Wyatt. Emma krijgt relatieadvies en de 

waarschuwing om op te letten dat het verleden zich niet herhaalt.

25/6/2020 2:25 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

25/6/2020 3:10 Dierenrijk: Slangenkwekers, Vietnam Slangenkwekers, Vietnam

25/6/2020 3:30 Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken

25/6/2020 4:00 Dierenrijk: De jachtarenden van de Altau De jachtarenden van de Altau, Mongolië

25/6/2020 4:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

25/6/2020 5:25 Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland

25/6/2020 5:50 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

25/6/2020 6:45 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 7)

25/6/2020 7:45 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/6/2020 8:00 De Rolkrant 25.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/6/2020 9:00 Jezustriologie Braambos - Jezustriologie

25/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit dood van een soldaat, Johanna Spaey, uitg. Manteau

25/6/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/6/2020 10:05 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 8)

25/6/2020 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, ...

25/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

25/6/2020 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.

25/6/2020 11:55 Al het water van de wereld Deel 02 Al het water van de wereld Deel 02

25/6/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12715 Iedereen is geschokt door wat er gebeurd is na het huwelijk van Aiden en Hope.

25/6/2020 13:15 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 14)

25/6/2020 13:45 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

25/6/2020 15:15 RIP - Vrede op aard aan al onze klanten Seizoen 3 - Vrede op aard aan al onze klanten (afl 1)

25/6/2020 15:45 Eclips TV Op Stap: Maatjes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

25/6/2020 15:55 Uw verhaal: Para's Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

25/6/2020 16:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7939 Sally viert het succes van haar eerste fotoshoot met een privéshow voor Wyatt. Emma krijgt relatieadvies en de 

waarschuwing om op te letten dat het verleden zich niet herhaalt.



25/6/2020 16:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

25/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7940 Brooke ontdekt dat Ridge invloed heeft uitgeoefend op de uitslag van de voogdijzaak en confronteert rechter McMullen

hiermee. Ridge grijnst triomfantelijk als Bill een suggestie doet.

25/6/2020 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, ...

25/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12716 Ben vraagt hoe het kan dat Chad vrij is. Ben gaat terug naar Abigail. Hij wil dat ze hem vraagt om de vervolging in 

te trekken.

25/6/2020 18:15 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

25/6/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

25/6/2020 19:40 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

25/6/2020 20:10 Italië Napels, een Groot Openluchttheater, Italië

25/6/2020 20:30 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

25/6/2020 21:30 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

25/6/2020 21:50 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

25/6/2020 22:10 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

25/6/2020 22:15 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

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

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

25/6/2020 23:10 Drie Flinke Kerels Drie reporters van "De Avondgazet" zijn flink bij de hand, maar het leven is niet zo gemakkelijk wanneer men een strenge 

uitgever heeft en die ook nog van de oude stempel is. Op een mooie dag tijdens een reportage ontmoet Tobi een meisje 

dat hem helemaal niet bevalt. Het kleine Tinneke kan zeer lief zijn en wanneer zij iets wil bereiken dan lukt het haar 

altijd. Wanneer in alle dagbladen een foto verschijnt van het drietal worden zij ontslagen. Wanneer Tobi op zoek gaat 

naar ander werk, ontdekt hij dat een zwendelaar "De Avondgazet" wil afhandig maken. Tobi verwittigt zijn vroegere 

werkgever en als dankbaarheid worden de "Drie flinke kerels" opnieuw in dienst genomen. 

Jan Vanderheyden, 1938 met o.a. Nand Buyl, Jef Van Leemput 

26/6/2020 0:45 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

26/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12716 Ben vraagt hoe het kan dat Chad vrij is. Ben gaat terug naar Abigail. Hij wil dat ze hem vraagt om de vervolging in 

te trekken.

26/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7940 Brooke ontdekt dat Ridge invloed heeft uitgeoefend op de uitslag van de voogdijzaak en confronteert rechter McMullen

hiermee. Ridge grijnst triomfantelijk als Bill een suggestie doet.

26/6/2020 2:25 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 8)

26/6/2020 3:10 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

26/6/2020 4:05 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

26/6/2020 4:35 Italië Napels, een Groot Openluchttheater, Italië

26/6/2020 5:00 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

26/6/2020 5:10 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

26/6/2020 6:05 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

26/6/2020 6:25 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

26/6/2020 6:45 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 14)

26/6/2020 7:15 RIP - Vrede op aard aan al onze klanten Seizoen 3 - Vrede op aard aan al onze klanten (afl 1)

26/6/2020 7:55 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/6/2020 8:00 De Rolkrant 26.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/6/2020 9:00 10000 Zusters van Liefde 10.000 Zusters van Liefde

26/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'doodgeboren' van Jan Bleyen. 



26/6/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/6/2020 10:05 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 9)

26/6/2020 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, ...

26/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

26/6/2020 11:45 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. Philip Lambrechts was stafhouder aan de balie in Antwerpen en 

maakte in zijn jonge jaren de oorlog mee in Brecht. In 1944 leek het voor hem het centrum van de oorlog.

26/6/2020 12:10 De Dingen Des Levens Afl. 12716 Ben vraagt hoe het kan dat Chad vrij is. Ben gaat terug naar Abigail. Hij wil dat ze hem vraagt om de vervolging in 

te trekken.

26/6/2020 12:55 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 9)

26/6/2020 13:45 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 10)

26/6/2020 14:25 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.

26/6/2020 15:25 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn 

moeder doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen 

in het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

26/6/2020 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 7940 Brooke ontdekt dat Ridge invloed heeft uitgeoefend op de uitslag van de voogdijzaak en confronteert rechter McMullen

hiermee. Ridge grijnst triomfantelijk als Bill een suggestie doet.

26/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7941 Bill, Katie en Will delen een innig moment als Bill belooft de beste vader te zullen zijn. Brooke doet een listige zet om 

rechter McMullen de waarheid te laten vertellen over Ridges betrokkenheid bij de voogdijzaak.

26/6/2020 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, ...

26/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12717 Bo en Hope willen dat Ciara zich bij Chase verontschuldigd. Shawn ziet dat zijn vader verzwakt is, maar Bo zegt dat alles

in orde is.

26/6/2020 18:15 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

26/6/2020 19:10 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

26/6/2020 19:40 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

26/6/2020 20:45 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

26/6/2020 21:15 De Daken van New York De Daken van New York

26/6/2020 22:10 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/6/2020 22:15 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. 

Centrale gast vandaag: Bart Moeyaert en gasten Marcel Dickmans, Vincent Messelier, Anne Cambier

26/6/2020 23:10 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

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

jachtpartij dodelijk te laten verongelukken. 

1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

27/6/2020 0:25 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 9)

27/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12717 Bo en Hope willen dat Ciara zich bij Chase verontschuldigd. Shawn ziet dat zijn vader verzwakt is, maar Bo zegt dat alles

in orde is.



27/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7941 Bill, Katie en Will delen een innig moment als Bill belooft de beste vader te zullen zijn. Brooke doet een listige zet om 

rechter McMullen de waarheid te laten vertellen over Ridges betrokkenheid bij de voogdijzaak.

27/6/2020 2:25 Retro Eclips: Baja California Retro Baja California

27/6/2020 2:55 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

27/6/2020 3:55 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

27/6/2020 4:25 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

27/6/2020 5:25 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

27/6/2020 5:55 De Daken van New York De Daken van New York

27/6/2020 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.

27/6/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/6/2020 8:00 De Rolkrant 27.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/6/2020 9:00 Christenen en economie Christenen en economie 

27/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit 'De bourgondiërs'2/2, Bart Van Loo, uitgeverij  De bezige bij

27/6/2020 10:00 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.

27/6/2020 11:05 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, ...

27/6/2020 11:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

27/6/2020 11:40 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

27/6/2020 12:20 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.

27/6/2020 12:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 58, De Bataks  documentaire 1977  

27/6/2020 12:55 RIP - In de zevende hemel Seizoen 3 - In de zevende hemel (afl 11)

27/6/2020 13:20 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

27/6/2020 13:50 Daar is een mens verdronken Bewerking voor televisie van het gelijknamige boek van Ernest Claes

27/6/2020 14:50 Schipper Naast Mathilde Vlaamse televisieserie die midden de jaren '50 en begin de jaren '60. Alles draait rond de gepensioneerde schipper 

Matthias, zijn lieve zus Mathilde en de geadopteerde dochter. (afl. 7)

27/6/2020 15:45 In alle stilte Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke 

notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koester. 

1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel

27/6/2020 17:15 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

27/6/2020 18:05 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, ...

27/6/2020 18:10 Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria

27/6/2020 18:40 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

27/6/2020 19:35 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

27/6/2020 19:55 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

27/6/2020 20:15 En Route Lac De Virelles En Route Lac De Virelles 

27/6/2020 20:35 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 7

27/6/2020 21:30 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)



27/6/2020 22:25 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

27/6/2020 22:55 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, ...

27/6/2020 23:00 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een

kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te 

vrolijken. Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt 

uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 

1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet

28/6/2020 0:50 De Dingen Des Levens Afl. 12713 Aiden en Hope vechten op leven en dood. Bo haast zich naar het huis van Aiden en Hope in angst over wat hij zal 

aantreffen.

28/6/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12714 Bo komt aan en vindt Aiden bij het gewurgde lichaam van Bo. Ze raken verwikkeld in een gevecht. Hope raakt in shock, 

niet beseffende dat Aiden haar wou doden en Bo terug is.

28/6/2020 2:10 De Dingen Des Levens Afl. 12715 Iedereen is geschokt door wat er gebeurd is na het huwelijk van Aiden en Hope.

28/6/2020 2:55 De Dingen Des Levens Afl. 12716 Ben vraagt hoe het kan dat Chad vrij is. Ben gaat terug naar Abigail. Hij wil dat ze hem vraagt om de vervolging in 

te trekken.

28/6/2020 3:35 De Dingen Des Levens Afl. 12717 Bo en Hope willen dat Ciara zich bij Chase verontschuldigd. Shawn ziet dat zijn vader verzwakt is, maar Bo zegt dat alles

in orde is.

28/6/2020 4:15 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

28/6/2020 5:10 Spanje Spanje: De menselijke torens van Catalonië

28/6/2020 5:30 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 7

28/6/2020 6:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

28/6/2020 6:55 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. 7)

28/6/2020 8:00 De Rolkrant 28.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/6/2020 9:00 Frère Roger van Taizé Frère Roger van Taizé

28/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit Reiskoorts, Diane Broeckhoven, Uitgeverij The house of books

28/6/2020 10:00 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.

28/6/2020 11:05 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, ...

28/6/2020 11:10 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

28/6/2020 11:50 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.

28/6/2020 12:10 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

28/6/2020 13:40 Ulisses Rocha Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten

28/6/2020 14:00 Daar is een mens verdronken Bewerking voor televisie van het gelijknamige boek van Ernest Claes

28/6/2020 15:11 Heterdaad Psychiater Oswald Nys doet regelmatig beroep op prostituées die hij martelt en vervolgens dwingt te zwijgen. Wanneer 

de illegale Afrikaanse Akkim tijdens zulke "vrijpartij" sterft, maakt Sylvie Van Dyck - ooit een slachtoffer van Nys - een 

afspraak bij de BOB. Daar daagt ze nooit op en haar lichaam wordt niet veel later aangetroffen in een appartement. 

Vlaamse politieserie 1996.

28/6/2020 15:20 Wait Until Spring Bandini De film verhaalt het leven van de Italiaanse immigrantenfamilie Bandini in Colorado tijdens de koude winter van 1925. 



Tijdens de winter is er nauwelijks werk te vinden voor de arme Italiaanse immigrant en metselaar Svevo Bandini. Zijn 

mooie vrouw kan onder de moeilijke omstandigheden nog nauwelijks van hem houden en begint hem te wantrouwen als

 hij steeds maar weer klusjes doet voor de superrijke en eenzame weduwe Hildegarde. 

1989. Geregisseerd door Dominique Deruddere met Joe Mantegna, Ornella Muti en Faye Dunaway 

28/6/2020 17:05 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

28/6/2020 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, ...

28/6/2020 17:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 7937 Rechter McMullen staat onder druk van Ridge als hij zich uitspreekt over de voogdijzaak. Katie en Bill besluiten samen 

de uitkomst van de zaak aan Will te vertellen.

28/6/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 7938 Emma is gekwetst en jaloers als ze ziet hoe Zoe en Xander sensueel poseren voor de Intimates-lijn. Terwijl Liam en Bill

proberen hun relatie te herstellen, deelt Bill een aandoenlijk moment met baby Kelly.

28/6/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7939 Sally viert het succes van haar eerste fotoshoot met een privéshow voor Wyatt. Emma krijgt relatieadvies en de 

waarschuwing om op te letten dat het verleden zich niet herhaalt.

28/6/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7940 Brooke ontdekt dat Ridge invloed heeft uitgeoefend op de uitslag van de voogdijzaak en confronteert rechter McMullen

hiermee. Ridge grijnst triomfantelijk als Bill een suggestie doet.

28/6/2020 19:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7941 Bill, Katie en Will delen een innig moment als Bill belooft de beste vader te zullen zijn. Brooke doet een listige zet om 

rechter McMullen de waarheid te laten vertellen over Ridges betrokkenheid bij de voogdijzaak.

28/6/2020 20:00 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

28/6/2020 20:25 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

28/6/2020 21:25 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

28/6/2020 22:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

28/6/2020 23:20 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, ...

28/6/2020 23:25 De Loodgieter Vertellingen

28/6/2020 23:35 Sabotage Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde in het 

saboteren van het spoorwegnet. 1945

29/6/2020 23:50 Toilettes pour le bal De man wacht op zijn vrouw die haar klaarmaakt voor het bal. 1971

29/6/2020 0:00 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

29/6/2020 0:20 La nuit est une sorcière De film is uitsluitend gebaseerd op de Choreografie van Pierre Lacotte. 1960

29/6/2020 0:40 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.

29/6/2020 1:45 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

29/6/2020 2:15 Retro Eclips: Het Gebeurde in Leuven 1925-2003 Retro Het Gebeurde in Leuven 1925-2003

29/6/2020 2:50 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

29/6/2020 3:20 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

29/6/2020 4:15 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

29/6/2020 5:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

29/6/2020 6:10 Heterdaad Psychiater Oswald Nys doet regelmatig beroep op prostituées die hij martelt en vervolgens dwingt te zwijgen. Wanneer 

de illegale Afrikaanse Akkim tijdens zulke "vrijpartij" sterft, maakt Sylvie Van Dyck - ooit een slachtoffer van Nys - een 

afspraak bij de BOB. Daar daagt ze nooit op en haar lichaam wordt niet veel later aangetroffen in een appartement. 

Vlaamse politieserie 1996.

29/6/2020 7:05 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.


