
29/6/2020 8:00 De Rolkrant 29.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/6/2020 9:00 Kracht van de stilte Kracht van de stilte

29/6/2020 9:25 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/6/2020 9:40 Sanne Leest Sanne leest voor uit de wondere historie van Judocus Vijd en het lam Gods , Karen Dierickx. 

29/6/2020 9:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Janine Bischops. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

29/6/2020 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.

29/6/2020 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, ...

29/6/2020 11:05 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

29/6/2020 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.

29/6/2020 12:00 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

29/6/2020 12:56 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 29 juni ?

29/6/2020 12:57 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.

29/6/2020 13:30 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 5)

29/6/2020 14:25 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 

29/6/2020 14:55 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 

29/6/2020 15:15 Het Geluk Komt Morgen Het verhaal vertelt over een professor die bij toeval een middel ontdekt dat alle vermoeidheid wegneemt en nieuwe 

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

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

29/6/2020 16:40 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.

29/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7942 Brooke zet Ridge voor het blok nu ze de waarheid weet over zijn manipulatie van rechter McMullen. Katie is ontroerd als 

ze ziet hoe Bill oprecht zijn best doet voor Will.

29/6/2020 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, ...

29/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12718 Bo stort in en Shawn panikeert. Als Bo in het ziekenhuis alleen is, beschrijft hij aan Kayla zijn symptomen. Ze start een 

reeks onderzoeken.

29/6/2020 18:15 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

29/6/2020 18:45 En Route Voorjaar 23 Voorjaar afl 23

29/6/2020 19:25 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)

29/6/2020 19:55 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

29/6/2020 20:15 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

29/6/2020 21:15 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

29/6/2020 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, ...



29/6/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Janine Bischops. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

29/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

29/6/2020 23:10 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een 

bouwbedrijf weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve 

onderwijzeres. Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • 

Joris Collet • Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

30/6/2020 0:40 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 5)

30/6/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12718 Bo stort in en Shawn panikeert. Als Bo in het ziekenhuis alleen is, beschrijft hij aan Kayla zijn symptomen. Ze start een 

reeks onderzoeken.

30/6/2020 2:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7942 Brooke zet Ridge voor het blok nu ze de waarheid weet over zijn manipulatie van rechter McMullen. Katie is ontroerd als 

ze ziet hoe Bill oprecht zijn best doet voor Will.

30/6/2020 2:40 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.

30/6/2020 3:40 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

30/6/2020 4:15 En Route Voorjaar 23 Voorjaar afl 23

30/6/2020 4:50 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

30/6/2020 5:10 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

30/6/2020 6:10 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

30/6/2020 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 

30/6/2020 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 

30/6/2020 7:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Janine Bischops. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/6/2020 8:00 De Rolkrant 30.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/6/2020 9:00 Congo Congo - Terugblik

30/6/2020 9:25 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/6/2020 9:40 Sanne Leest Sanne leest voor de geniale vriendin van Elena Ferrante. 

30/6/2020 9:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Anton Karas. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/6/2020 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.

30/6/2020 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, ...

30/6/2020 11:05 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

30/6/2020 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.

30/6/2020 12:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm  1978, De mannen van den John 

muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee  1973, Opening Bokrijk 

in 1954 door prins Albert 

30/6/2020 12:50 De Dingen Des Levens Afl. 12718 Bo stort in en Shawn panikeert. Als Bo in het ziekenhuis alleen is, beschrijft hij aan Kayla zijn symptomen. Ze start een 

reeks onderzoeken.

30/6/2020 12:51 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 30 juni ?



30/6/2020 13:25 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters 

30/6/2020 13:55 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters 

30/6/2020 14:25 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk 

30/6/2020 15:15 Alleen voor u In het station van Antwerpen is een trein binnengelopen en onder de reizigers bevinden zich Jenny en haar gouvernante. 

Jenny is geboren in Anwerpen maar woont al verschillende jaren in Londen en het weerzien van haar geboortestad is een 

grote gebeurtenis in haar leven. Een bezoek aan een kappersalon en de ontmoeting met Frits zullen bepalend zijn voor 

haar verder leven. Een operettefilm van Jan Vanderheyden. Jan Vanderheyden  1935 

30/6/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7942 Brooke zet Ridge voor het blok nu ze de waarheid weet over zijn manipulatie van rechter McMullen. Katie is ontroerd als 

ze ziet hoe Bill oprecht zijn best doet voor Will.

30/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7943 Ridge voelt zich ongemakkelijk als Steffy hem vraagt naar de reden van zijn intense conflict met Brooke. Brooke voelt 

zich schuldig dat ze het geheim van Ridges betrokkenheid bij de voogdijzaak beschermt.

30/6/2020 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, ...

30/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12719 Kayla vertelt Bo dat hij een hersentumor heeft. Bo gaat langs bij Victor om de veiligheid van zijn familie te verzekeren.

30/6/2020 18:15 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

30/6/2020 18:40 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

30/6/2020 19:10 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

30/6/2020 20:05 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie 

Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

30/6/2020 20:30 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

30/6/2020 21:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 7

30/6/2020 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, ...

30/6/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Anton Karas. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

30/6/2020 23:10 Golden Ophelia Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord 

wil plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële 

vergunning te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee 

in de aanvraag te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn 

bloemenzaak en zwerft wat rond.  1974. 

1/7/2020 0:25 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.

1/7/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12719 Kayla vertelt Bo dat hij een hersentumor heeft. Bo gaat langs bij Victor om de veiligheid van zijn familie te verzekeren.

1/7/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7943 Ridge voelt zich ongemakkelijk als Steffy hem vraagt naar de reden van zijn intense conflict met Brooke. Brooke voelt 

zich schuldig dat ze het geheim van Ridges betrokkenheid bij de voogdijzaak beschermt.

1/7/2020 2:25 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

1/7/2020 2:55 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

1/7/2020 3:20 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

1/7/2020 4:20 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie 

Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

1/7/2020 4:40 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

1/7/2020 5:10 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden



1/7/2020 6:05 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 7

1/7/2020 6:55 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk 

1/7/2020 7:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Anton Karas. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/7/2020 8:00 De Rolkrant 01.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/7/2020 9:00 Niet van deze wereld - Abt Manu Niet van deze wereld - Abt Manu

1/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit De gruwelijke rijmen van Roald Dahl.

1/7/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Mijn Poes. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/7/2020 10:05 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.

1/7/2020 11:10 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, ...

1/7/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

1/7/2020 12:00 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

1/7/2020 12:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

1/7/2020 12:56 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 01 juli ?

1/7/2020 12:57 De Dingen Des Levens Afl. 12719 Kayla vertelt Bo dat hij een hersentumor heeft. Bo gaat langs bij Victor om de veiligheid van zijn familie te verzekeren.

1/7/2020 13:40 Het Gezin van Paemel Vlaamse klassieker uit 1986. De film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Cyriel Buysse. Vandaag deel 1.

1/7/2020 14:05 Het Gezin van Paemel Vlaamse klassieker uit 1986. De film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Cyriel Buysse. Vandaag deel 2.

1/7/2020 14:25 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 9)

1/7/2020 14:35 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 10)

1/7/2020 14:50 Jan Zonder Vrees Vlaamse tekenfilm-reeks met onder andere de stemmen van Jan Decleir, Dora van der Groen, Jef Burm,... (afl 5)

1/7/2020 15:00 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint 

Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk 

voorbereidingen hiervoor treft. 

1/7/2020 16:20 Eclips TV Op Stap: Het strand van Sint-Anneke Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

1/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7943 Ridge voelt zich ongemakkelijk als Steffy hem vraagt naar de reden van zijn intense conflict met Brooke. Brooke voelt 

zich schuldig dat ze het geheim van Ridges betrokkenheid bij de voogdijzaak beschermt.

1/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7944 Steffy is getuige van een intiem moment tussen Brooke en Bill en is geschokt. Brooke onthult aan Katie hoe Ridge had 

bedacht wraak te nemen op Bill.

1/7/2020 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, ...

1/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12720 Bo gaat met Hope naar het park. Steve ontvangt een uitnodiging om naar Salem Inn te gaan. Andre beschuldigt Sami 

van diefstal en neemt contact met Marlena.

1/7/2020 18:15 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

1/7/2020 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)

1/7/2020 19:30 Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk

1/7/2020 20:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

1/7/2020 21:00 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

1/7/2020 21:30 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)



1/7/2020 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, ...

1/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Mijn Poes. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

1/7/2020 23:10 Janssens Tegen Peeters 1940. Bij de verloving van Wieske en Fred komt er protest van de toekomstige schoonouders. Wieskes moeder wenst 

haar dochter niet in het huwelijk te zien treden met de zoon van een cafébaas. De moeder van Fred vindt haar zoon 

te goed om met de bakkersdochter te trouwen. Het aanstaande koppel trekt zich van de mening van hun ouders weinig 

aan, maar de situatie escaleert. 

2/7/2020 0:50 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

2/7/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12720 Bo gaat met Hope naar het park. Steve ontvangt een uitnodiging om naar Salem Inn te gaan. Andre beschuldigt Sami 

van diefstal en neemt contact met Marlena.

2/7/2020 2:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7944 Steffy is getuige van een intiem moment tussen Brooke en Bill en is geschokt. Brooke onthult aan Katie hoe Ridge had 

bedacht wraak te nemen op Bill.

2/7/2020 2:30 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.

2/7/2020 3:30 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

2/7/2020 4:15 Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk

2/7/2020 4:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

2/7/2020 5:35 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

2/7/2020 6:10 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

2/7/2020 7:05 Het Gezin van Paemel Vlaamse klassieker uit 1986. De film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Cyriel Buysse. Vandaag deel 1.

2/7/2020 7:30 Het Gezin van Paemel Vlaamse klassieker uit 1986. De film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Cyriel Buysse. Vandaag deel 2.

2/7/2020 7:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Mijn Poes. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/7/2020 8:00 De Rolkrant 02.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/7/2020 9:00 Sterke verhalen Samenscholen in de woenstjn

2/7/2020 9:25 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/7/2020 9:40 Sanne Leest Sanne leest voor  uit een kleine geschiedenis van alledaagse dingen van Harry Stalknecht.

2/7/2020 9:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Pierre Richard - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/7/2020 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.

2/7/2020 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, ...

2/7/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

2/7/2020 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.

2/7/2020 12:05 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

2/7/2020 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12720 Bo gaat met Hope naar het park. Steve ontvangt een uitnodiging om naar Salem Inn te gaan. Andre beschuldigt Sami 

van diefstal en neemt contact met Marlena.

2/7/2020 13:02 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

2/7/2020 13:40 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 15)

2/7/2020 14:10 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.

2/7/2020 15:40 RIP - Blauw bloed Seizoen 3 - Blauw bloed (afl 2)

2/7/2020 16:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7944 Steffy is getuige van een intiem moment tussen Brooke en Bill en is geschokt. Brooke onthult aan Katie hoe Ridge had 

bedacht wraak te nemen op Bill.

2/7/2020 16:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

2/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7945 Wyatt maakt zich zorgen als Quinn niet reageert zoals hij had verwacht als hij vertelt over zijn nieuwe baan. De wereld 

van Ridge staat op zijn kop als Steffy een harde bewering doet over Brooke.

2/7/2020 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, ...

2/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12721 Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan de aanval van Aiden. Bo tracht haar te kalmeren.

2/7/2020 18:15 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

2/7/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

2/7/2020 19:40 Idonesië - de kempen - Alpen Idonesië - de kempen - Alpen

2/7/2020 20:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)

2/7/2020 20:30 De Daken van New York De Daken van New York

2/7/2020 21:25 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

2/7/2020 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, ...

2/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Pierre Richard - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

2/7/2020 23:10  Exit 7 Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve 

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

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

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

verwekken en op te voeden. 1979. Emile Degelin

3/7/2020 0:55 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

3/7/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12721 Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan de aanval van Aiden. Bo tracht haar te kalmeren.

3/7/2020 2:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7945 Wyatt maakt zich zorgen als Quinn niet reageert zoals hij had verwacht als hij vertelt over zijn nieuwe baan. De wereld 

van Ridge staat op zijn kop als Steffy een harde bewering doet over Brooke.

3/7/2020 2:30 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.

3/7/2020 3:30 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

3/7/2020 4:25 Idonesië - de kempen - Alpen Idonesië - de kempen - Alpen

3/7/2020 4:50 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)

3/7/2020 5:20 De Daken van New York De Daken van New York

3/7/2020 6:15 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

3/7/2020 6:55 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 15)

3/7/2020 7:20 RIP - Blauw bloed Seizoen 3 - Blauw bloed (afl 2)

3/7/2020 7:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Pierre Richard - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/7/2020 8:00 De Rolkrant 03.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/7/2020 9:00 Lhasa deel 2 Lhasa deel 2

3/7/2020 9:25 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/7/2020 9:40 Sanne Leest Sanne leest voor uit Nobel Streven van Frits Van Oostrom.

3/7/2020 9:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Lucien Van Impe - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



3/7/2020 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.

3/7/2020 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, ...

3/7/2020 11:05 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

3/7/2020 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.

3/7/2020 12:05 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding 

3/7/2020 12:30 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

3/7/2020 12:31 De Dingen Des Levens Afl. 12721 Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan de aanval van Aiden. Bo tracht haar te kalmeren.

3/7/2020 13:15 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 11)

3/7/2020 13:55 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 12)

3/7/2020 14:40 De Collega's De Muur (afl 1). De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals 

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

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

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

3/7/2020 15:10 Brugge Die Stille Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog 

uitsluitend voor de herinnering aan zijn overleden echtgenote. Telkens wanneer de zwaarmoedigheid ondragelijk wordt, 

gaat hij wandelen langs de Brugse reien, waar alles hem aan zijn vroegere geliefde herinnert. Op een van zijn eenzame 

tochten door Brugge ontmoet hij een jonge balletdanseres die sprekend op zijn vrouw lijkt. Dit brengt de man volledig in 

de war. 1981. Geregisseerd door Roland Verhavert met Chris Boni, Idwig Stephane en Magda Lesage

3/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7945 Wyatt maakt zich zorgen als Quinn niet reageert zoals hij had verwacht als hij vertelt over zijn nieuwe baan. De wereld 

van Ridge staat op zijn kop als Steffy een harde bewering doet over Brooke.

3/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7946 Katie zegt tegen Bill dat ze wil dat hij een goede band met Will opbouwt. Maar omdat ze nieuwe informatie heeft 

gekregen, wil ze wel dat er duidelijke regels komen. Het huwelijk van Brooke en Ridge staat op instorten als ze elkaar 

over en weer verwijten maken van bedrog en hypocrisie.

3/7/2020 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, ...

3/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12722 Hope herstelt dankzij de aanwezigheid van familie en herinneringen aan het verleden. Ben laat Abigail nakijken door 

een vroedvrouw.

3/7/2020 18:15 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

3/7/2020 19:10 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 6)

3/7/2020 19:40 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

3/7/2020 20:45 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

3/7/2020 21:15 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

3/7/2020 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, ...

3/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Lucien Van Impe - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Kurt Van Eeghem en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

3/7/2020 23:10 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. 



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

oorlogje spelen in de bossen die zijn landhuis omringen. 

1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

4/7/2020 0:30 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.

4/7/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12722 Hope herstelt dankzij de aanwezigheid van familie en herinneringen aan het verleden. Ben laat Abigail nakijken door 

een vroedvrouw.

4/7/2020 2:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7946 Katie zegt tegen Bill dat ze wil dat hij een goede band met Will opbouwt. Maar omdat ze nieuwe informatie heeft 

gekregen, wil ze wel dat er duidelijke regels komen. Het huwelijk van Brooke en Ridge staat op instorten als ze elkaar 

over en weer verwijten maken van bedrog en hypocrisie.

4/7/2020 2:30 Retro Eclips: Allemaal Beestjes Retro Allemaal Beestjes afl 200

4/7/2020 3:00 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

4/7/2020 3:55 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 6)

4/7/2020 4:25 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

4/7/2020 5:25 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

4/7/2020 5:55 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

4/7/2020 6:55 Eclips TV Op Stap: Bezoek Japanse Tuin Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

4/7/2020 7:05 Vrouwen en mannen van: Tuiniers van het Inlemeer Tuiniers van het Inlemeer, Birma

4/7/2020 7:15 De Collega's De Muur (afl 1). De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals 

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

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

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

4/7/2020 7:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Lucien Van Impe - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

4/7/2020 8:00 De Rolkrant 04.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/7/2020 9:00 Jeruzalem deel 2 Jeruzalem deel 2

4/7/2020 9:25 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/7/2020 9:40 Sanne Leest Sanne leest uit Zondag dus, samengesteld doorhet lezerscollectief Wablieft en uitgegeven door uitgeverij 'vrijdag' .

4/7/2020 9:55 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

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

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

4/7/2020 10:55 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

4/7/2020 11:30 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, ...

4/7/2020 11:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

4/7/2020 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.

4/7/2020 12:25 RIP - Oneerlijke concurrentie Seizoen 3 - Oneerlijke concurrentie (afl 12)

4/7/2020 13:00 Nationale Spelen 2020 - Special Olympics 38e Nationale Spelen waarbij duizenden sporters en vrijwilligers hun krachten bundelen om van dit evenement een 

onvergetelijke ervaring te maken, zowel op sportief als op sociaal vlak. Editie 2020, een editie vanuit uw kot.

4/7/2020 13:30 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

4/7/2020 14:00 Daar is een mens verdronken Bewerking voor televisie van het gelijknamige boek van Ernest Claes

4/7/2020 14:55 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. 5)

4/7/2020 15:50 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.

4/7/2020 17:40 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

4/7/2020 18:25 De Wensenboom 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, ...

4/7/2020 18:30 Parkinson - Straatmuzikanten - filmfestival mountain on stage Parkinson - Straatmizikanten - filmfestival mountain on stage

4/7/2020 18:50 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 7)

4/7/2020 19:15 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

4/7/2020 20:10 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 1

4/7/2020 20:25 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 1

4/7/2020 21:15 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

4/7/2020 22:15 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

4/7/2020 22:45 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, ...

4/7/2020 22:50 De Kiekens Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen 

Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.

Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos

4/7/2020 23:55 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

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

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

5/7/2020 0:55 De Dingen Des Levens Afl. 12718 Bo stort in en Shawn panikeert. Als Bo in het ziekenhuis alleen is, beschrijft hij aan Kayla zijn symptomen. Ze start een 

reeks onderzoeken.

5/7/2020 1:35 De Dingen Des Levens Afl. 12719 Kayla vertelt Bo dat hij een hersentumor heeft. Bo gaat langs bij Victor om de veiligheid van zijn familie te verzekeren.

5/7/2020 2:20 De Dingen Des Levens Afl. 12720 Bo gaat met Hope naar het park. Steve ontvangt een uitnodiging om naar Salem Inn te gaan. Andre beschuldigt Sami 

van diefstal en neemt contact met Marlena.

5/7/2020 3:00 De Dingen Des Levens Afl. 12721 Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan de aanval van Aiden. Bo tracht haar te kalmeren.

5/7/2020 3:40 De Dingen Des Levens Afl. 12722 Hope herstelt dankzij de aanwezigheid van familie en herinneringen aan het verleden. Ben laat Abigail nakijken door 

een vroedvrouw.

5/7/2020 4:25 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

5/7/2020 5:20 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 1

5/7/2020 6:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

5/7/2020 7:00 Schipper Naast Mathilde Vlaamse televisieserie die midden de jaren '50 en begin de jaren '60. Alles draait rond de gepensioneerde schipper 

Matthias, zijn lieve zus Mathilde en de geadopteerde dochter. (afl. 8)

5/7/2020 8:00 De Rolkrant 05.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/7/2020 9:00 Vlamingen in Rome deel 3 Vlamingen in Rome deel 3

5/7/2020 9:25 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/7/2020 9:40 Sanne Leest Sanne leest een voor uit visje bij de thee van Annie MG Smidt.

5/7/2020 9:55 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

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

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

5/7/2020 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, ...

5/7/2020 11:05 De Herkenwijsjes aan zee. Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

5/7/2020 11:50 Meester, Hij Begint Weer Vlaamse reeks met Frank Dingenen en Jacques Vermeire



5/7/2020 12:25 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.

5/7/2020 12:35 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland. 

Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt 

de oorlog zich uit.

5/7/2020 13:30 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

5/7/2020 14:25 Heterdaad De BOB kan op zeer korte tijd een kleuter bevrijden die door zijn vader, Marco Beckers, werd ontvoerd. Marco beweert 

dat de stiefvader van het kind een zware crimineel en oplichter is die onder andere handelt in gestolen kunstvoorwerpen. 

De BOB onderzoekt de zaak en de door Marco aangeleverde bewijzen. Verder komt men tot de conclusie dat de stiefvader 

een verdachte was in een onopgeloste moordzaak op een antiquair. Vlaamse politieserie 1996.

5/7/2020 15:25 Uilenspiegel Leeft Nog Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader 

van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.

5/7/2020 17:05 De Herkenwijsjes aan zee. Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

5/7/2020 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, ...

5/7/2020 17:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 7942 Brooke zet Ridge voor het blok nu ze de waarheid weet over zijn manipulatie van rechter McMullen. Katie is ontroerd als 

ze ziet hoe Bill oprecht zijn best doet voor Will.

5/7/2020 18:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7943 Ridge voelt zich ongemakkelijk als Steffy hem vraagt naar de reden van zijn intense conflict met Brooke. Brooke voelt 

zich schuldig dat ze het geheim van Ridges betrokkenheid bij de voogdijzaak beschermt.

5/7/2020 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7944 Steffy is getuige van een intiem moment tussen Brooke en Bill en is geschokt. Brooke onthult aan Katie hoe Ridge had 

bedacht wraak te nemen op Bill.

5/7/2020 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7945 Wyatt maakt zich zorgen als Quinn niet reageert zoals hij had verwacht als hij vertelt over zijn nieuwe baan. De wereld 

van Ridge staat op zijn kop als Steffy een harde bewering doet over Brooke.

5/7/2020 19:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7946 Katie zegt tegen Bill dat ze wil dat hij een goede band met Will opbouwt. Maar omdat ze nieuwe informatie heeft 

gekregen, wil ze wel dat er duidelijke regels komen. Het huwelijk van Brooke en Ridge staat op instorten als ze elkaar 

over en weer verwijten maken van bedrog en hypocrisie.

5/7/2020 19:50 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 2

5/7/2020 20:10 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)

5/7/2020 20:30 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

5/7/2020 21:25 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

5/7/2020 22:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

5/7/2020 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, ...

5/7/2020 23:25 Waar het groeide De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel. 

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

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

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

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

6/7/2020 0:30 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.

6/7/2020 1:30 Dierenrijk: Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

6/7/2020 2:05 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

6/7/2020 2:40 Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven Een monikkenleven, Bhutan



6/7/2020 3:05 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

6/7/2020 4:00 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

6/7/2020 5:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

6/7/2020 5:55 Heterdaad De BOB kan op zeer korte tijd een kleuter bevrijden die door zijn vader, Marco Beckers, werd ontvoerd. Marco beweert 

dat de stiefvader van het kind een zware crimineel en oplichter is die onder andere handelt in gestolen kunstvoorwerpen. 

De BOB onderzoekt de zaak en de door Marco aangeleverde bewijzen. Verder komt men tot de conclusie dat de stiefvader 

een verdachte was in een onopgeloste moordzaak op een antiquair. Vlaamse politieserie 1996.

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


