
13/7/2020 8:00 De Rolkrant 13.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/7/2020 9:00 Ecokerk Braambos - Ecokerk

13/7/2020 9:30 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

13/7/2020 9:40 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

13/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Verboden Liefdes'. Verhalen uit Boccacio's Decamarone, in een bewerking van Ed Franck, 

Uitgegeven bij Davidsfonds 

13/7/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Alfred Hitchcock - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

13/7/2020 10:05 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 42)

13/7/2020 10:30 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 43)

13/7/2020 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, ...

13/7/2020 11:05 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 76 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

13/7/2020 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.

13/7/2020 11:55 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

13/7/2020 12:50 De Dingen Des Levens Afl. 12727 Ben komt terug na het begraven van Wendy's lichaam. Hij vertelt Abigail dat hij geen andere keuze had dan haar 

te vermoorden.

13/7/2020 13:30 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 7) 

13/7/2020 14:20 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

13/7/2020 14:45 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

13/7/2020 15:05 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

13/7/2020 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7951 Liam en Hope krijgen te horen of ze een jongetje of een meisje krijgen. Ridge en Thorne gaan de confrontatie aan met Bill. 

Het loop volledig uit de hand en het alarmnummer moet gebeld worden. Quinn en Pam krijgen ruzie tijdens de 

voorbereiding van de bruiloft.

13/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7952 Na de uit de hand gelopen confrontatie met Ridge en Thorne is Bills leven in gevaar. Quinn graaft naar Pams instabiele 

verleden. Pam bedreigt haar om de bruiloft niet te verpesten.

13/7/2020 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, ...

13/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12728 Kayla en Steve zitten vast in de voorraadkast. Theresa verhuist. Anne weigert haar bij haar te laten logeren.

13/7/2020 18:15 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

13/7/2020 18:45 Neste Niva Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman 

zijn Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend: 

perfect voor freestyle dus!

13/7/2020 18:55 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen -

Aflevering 5

13/7/2020 19:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)

13/7/2020 19:45 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

13/7/2020 20:15 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

13/7/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

13/7/2020 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, ...

13/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Alfred Hitchcock - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

13/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 76 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

13/7/2020 23:10 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.

14/7/2020 0:55 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 7) 

14/7/2020 1:40 De Dingen Des Levens Afl. 12728 Kayla en Steve zitten vast in de voorraadkast. Theresa verhuist. Anne weigert haar bij haar te laten logeren.

14/7/2020 2:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7952 Na de uit de hand gelopen confrontatie met Ridge en Thorne is Bills leven in gevaar. Quinn graaft naar Pams instabiele 

verleden. Pam bedreigt haar om de bruiloft niet te verpesten.

14/7/2020 2:50 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 42)

14/7/2020 3:15 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 43)

14/7/2020 3:45 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

14/7/2020 4:15 Neste Niva Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman 

zijn Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend: 

perfect voor freestyle dus!

14/7/2020 4:25 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 5

14/7/2020 4:50 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

14/7/2020 4:55 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

14/7/2020 5:50 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

14/7/2020 6:50 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

14/7/2020 7:20 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 

14/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Alfred Hitchcock - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

14/7/2020 8:00 De Rolkrant 14.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/7/2020 9:00 De Balkan De Balkan

14/7/2020 9:30 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

14/7/2020 9:35 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

14/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Woesten' van Kris Van Steenberge, uitgeverij Vrijdag

14/7/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten -Yvette Horner - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

14/7/2020 10:05 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 44)

14/7/2020 10:30 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 45)

14/7/2020 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, ...

14/7/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 77 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

14/7/2020 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.

14/7/2020 12:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 54, De Leuvense vaart 250 jaar  2000 , Schoon Lier  2002 , 

Baankampioenschap beroepsrenners 1932 te Ter Hulpe 

14/7/2020 12:50 De Dingen Des Levens Afl. 12728 Kayla en Steve zitten vast in de voorraadkast. Theresa verhuist. Anne weigert haar bij haar te laten logeren.

14/7/2020 13:35 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters 

14/7/2020 14:05 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters 

14/7/2020 14:40 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk 

14/7/2020 15:30 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

14/7/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7952 Na de uit de hand gelopen confrontatie met Ridge en Thorne is Bills leven in gevaar. Quinn graaft naar Pams instabiele 

verleden. Pam bedreigt haar om de bruiloft niet te verpesten.

14/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7953 Ridge en Thorne verdedigen zichzelf tegen Brooke en Katie over hun betrokkenheid bij Bills val van het balkon. 

Danny stelt Quinn voor aan Tyler en Brett. Ze hebben cadeautjes voor haar meegebracht.

14/7/2020 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, ...

14/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12729 Hope lokt Claudia naar Salem met de belofte van een beloning voor informatie over wie Bo gevangen hield.

14/7/2020 18:15 Zuid- Afrika Zuid-Afrika deel 1 - En Route

14/7/2020 18:40 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 2 - En route

14/7/2020 19:05 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 3 - En Route

14/7/2020 19:30 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

14/7/2020 20:30 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

14/7/2020 21:25 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 2

14/7/2020 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, ...

14/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten -Yvette Horner - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

14/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 77 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

14/7/2020 23:10 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. 

15/7/2020 0:05 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 44)

15/7/2020 1:15 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 45)

15/7/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12729 Hope lokt Claudia naar Salem met de belofte van een beloning voor informatie over wie Bo gevangen hield.

15/7/2020 2:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7953 Ridge en Thorne verdedigen zichzelf tegen Brooke en Katie over hun betrokkenheid bij Bills val van het balkon. 

Danny stelt Quinn voor aan Tyler en Brett. Ze hebben cadeautjes voor haar meegebracht.

15/7/2020 2:35 Zuid- Afrika Zuid-Afrika deel 1 - En Route

15/7/2020 3:00 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 2 - En route

15/7/2020 3:25 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 3 - En Route

15/7/2020 3:55 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

15/7/2020 4:50 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

15/7/2020 5:45 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 6

15/7/2020 6:05 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 2

15/7/2020 7:00 Terug Naar Oosterdonk Vlaamse reeks over tal van gebeurtenissen in het fictieve polderdorp Oosterdonk 

15/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten -Yvette Horner - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

15/7/2020 8:00 De Rolkrant 15.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/7/2020 9:00 Spirituele leider Jean Vanier Spirituele leider Jean Vanier

15/7/2020 9:30 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

15/7/2020 9:35 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

15/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven bij 

Hoogland & VanKlaveren 

15/7/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Wim Sonneveld - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

15/7/2020 10:05 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 



aan de Leie

15/7/2020 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, ...

15/7/2020 10:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 78 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

15/7/2020 11:35 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

15/7/2020 11:45 De Herkenwijsjes aan zee. Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

15/7/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12729 Hope lokt Claudia naar Salem met de belofte van een beloning voor informatie over wie Bo gevangen hield.

15/7/2020 13:10 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

15/7/2020 13:40 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

15/7/2020 14:10 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

15/7/2020 14:40 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 13)

15/7/2020 14:55 Jan Zonder Vrees Vlaamse tekenfilm-reeks met onder andere de stemmen van Jan Decleir, Dora van der Groen, Jef Burm,... (afl 7)

15/7/2020 15:05 Jan Zonder Vrees Vlaamse tekenfilm-reeks met onder andere de stemmen van Jan Decleir, Dora van der Groen, Jef Burm,... (afl 8)

15/7/2020 15:20 Wit Is Troef Raymond Smet, de sterspeler van voetbalclub De Groenen, is verloofd met de dochter van de baas van een verhuisfirma. 

Een man die voortdurend in de clinch ligt met Raymond. Deze schoonvader is namelijk supporter van een geheel ander 

voetbalteam: Wit, de grote concurrent van De Groenen. Liliane, Raymonds vrouw, staat tussen twee kampen. 

1940 Geregisseerd door Jan Vanderheyden  met Raymond Braine, Toontje Janssen en Renaat Grassin 

15/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7953 Ridge en Thorne verdedigen zichzelf tegen Brooke en Katie over hun betrokkenheid bij Bills val van het balkon. 

Danny stelt Quinn voor aan Tyler en Brett. Ze hebben cadeautjes voor haar meegebracht.

15/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7954 Liam en Wyatt praten tegen hun vader, die nog steeds niet bij bewustzijn is. Rechercheur Sanchez ondervraagt Ridge 

en Thorne. De ruzie tussen Quinn en Pam loopt helemaal uit de hand.

15/7/2020 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, ...

15/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12730 Chad heeft Abigail, Ben en de baby in de afgelegen schuilplaats opgepakt. Belle verneemt dat Sami een offshore account 

heeft opgezet op naam van Belle. 

15/7/2020 18:15 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

15/7/2020 19:00 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 7

15/7/2020 19:25 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

15/7/2020 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

15/7/2020 20:55 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

15/7/2020 21:50 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

15/7/2020 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, ...

15/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Wim Sonneveld - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

15/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 78 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

15/7/2020 23:10 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van 

Ernest Claes. 

16/7/2020 0:50 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 



aan de Leie

16/7/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12730 Chad heeft Abigail, Ben en de baby in de afgelegen schuilplaats opgepakt. Belle verneemt dat Sami een offshore account 

heeft opgezet op naam van Belle. 

16/7/2020 2:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7954 Liam en Wyatt praten tegen hun vader, die nog steeds niet bij bewustzijn is. Rechercheur Sanchez ondervraagt Ridge 

en Thorne. De ruzie tussen Quinn en Pam loopt helemaal uit de hand.

16/7/2020 2:35 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

16/7/2020 3:20 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 7

16/7/2020 3:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)

16/7/2020 4:10 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

16/7/2020 4:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

16/7/2020 5:35 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

16/7/2020 6:35 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

16/7/2020 6:55 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

16/7/2020 7:20 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

16/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Wim Sonneveld - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

16/7/2020 8:00 De Rolkrant 16.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/7/2020 9:00 Vormsel Vormsel

16/7/2020 9:30 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

16/7/2020 9:35 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

16/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'voor ik ga slapen' van SJ Watson, uitgegeven bij Ambo/Anthos

16/7/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Kathleen Ferrier - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

16/7/2020 10:05 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

16/7/2020 10:40 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

16/7/2020 10:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

16/7/2020 11:33 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

16/7/2020 11:36 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

16/7/2020 11:40 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

16/7/2020 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 12730 Chad heeft Abigail, Ben en de baby in de afgelegen schuilplaats opgepakt. Belle verneemt dat Sami een offshore account 

heeft opgezet op naam van Belle. 

16/7/2020 13:15 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

16/7/2020 13:45 Het einde van de reis Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht 

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

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

bereidt de hele familie zich hierop voor. 

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

16/7/2020 15:15 RIP - Naar de Congo varen wij Seizoen 3 - Naar de Congo varen wij (afl 4)

16/7/2020 16:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7954 Liam en Wyatt praten tegen hun vader, die nog steeds niet bij bewustzijn is. Rechercheur Sanchez ondervraagt Ridge 

en Thorne. De ruzie tussen Quinn en Pam loopt helemaal uit de hand.

16/7/2020 16:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70



16/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7955 Quinn en Pam betrekken Eric in hun ruzie. Katie vraag Thorne wat hij tegen Will zal zeggen in het geval Bill niet meer 

wakker wordt. Thorne besluit naar Bills kamer te gaan en tegen hem te praten. Ook Brooke heeft een momentje alleen 

met Bill en dan gebeurt er iets...

16/7/2020 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, ...

16/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12731 Caroline heeft een visioen over Victor die op de grond ligt. Abigail kan Ben even stoppen. Ben boeit Abigail aan Chad 

en sticht brand.

16/7/2020 18:15 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

16/7/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

16/7/2020 19:40 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 8

16/7/2020 20:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)

16/7/2020 20:25 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

16/7/2020 21:20 En Route Mooiste bestemmingen op aarde 

16/7/2020 21:55 En Route Cruises En route Cruises

16/7/2020 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, ...

16/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Kathleen Ferrier - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

16/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

16/7/2020 23:10 Hoe Zotter, Hoe Liever Julleke had graag willen studeren, maar is niet verder geraakt dan het postkantoor van Mussegem. Juleke zijn vrienden 

en kozijns, Mil en Frans, moeten op geen frank zien en genieten van het leven onder de leuze "Hoe zotter hoe liever". 

1960. Edith Kiel met Gaston Berghmans • Cois Cassiers • Paula Sleyp • Frieda Linzi • Denise De Weerdt • Jef Cassiers

17/7/2020 0:50 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

17/7/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12731 Caroline heeft een visioen over Victor die op de grond ligt. Abigail kan Ben even stoppen. Ben boeit Abigail aan Chad 

en sticht brand.

17/7/2020 2:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7955 Quinn en Pam betrekken Eric in hun ruzie. Katie vraag Thorne wat hij tegen Will zal zeggen in het geval Bill niet meer 

wakker wordt. Thorne besluit naar Bills kamer te gaan en tegen hem te praten. Ook Brooke heeft een momentje alleen 

met Bill en dan gebeurt er iets...

17/7/2020 2:30 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

17/7/2020 3:25 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

17/7/2020 3:50 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 8

17/7/2020 4:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)

17/7/2020 4:40 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

17/7/2020 5:35 En Route Mooiste bestemmingen op aarde 

17/7/2020 6:10 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

17/7/2020 6:40 RIP - Naar de Congo varen wij Seizoen 3 - Naar de Congo varen wij (afl 4)

17/7/2020 7:15 RIP - Een vrouw voor het leven Seizoen 3 - Een vrouw voor het leven (afl 5)

17/7/2020 7:55 Huisgenoten Huisgenoten - Kathleen Ferrier - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

17/7/2020 8:00 De Rolkrant 17.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/7/2020 9:00 Paus met Poolse roots Paus met Poolse roots

17/7/2020 9:30 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

17/7/2020 9:40 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

17/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit De reis van de lege flessen van Kader Abdolah, uitgegeven bij 'De Geus'

17/7/2020 9:55 Huisgenoten Huisgenoten - Poirot / David Suchet - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



17/7/2020 10:00 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

17/7/2020 10:30 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

17/7/2020 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, ...

17/7/2020 11:05 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

17/7/2020 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.

17/7/2020 12:00 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Jaren van zwijgen. Over een joodse dame die na jaren op zoek gaat 

naar het lot van haar gedeporteerde ouders.

17/7/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12731 Caroline heeft een visioen over Victor die op de grond ligt. Abigail kan Ben even stoppen. Ben boeit Abigail aan Chad 

en sticht brand.

17/7/2020 13:05 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

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

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

17/7/2020 14:05 De Collega's De reddingsoperatie (afl. 7) Baconfoy zit in zeer slechte papieren met zijn groentewinkel. Hij zit tot over zijn oren in de 

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

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

17/7/2020 14:50 De Collega's De robotfoto (afl. 8) Gilbert Van Hie komt niet op dagen op het werk. Niets speciaals al je ziek zou zijn, maar als 

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

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

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

17/7/2020 15:15 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn 

concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen 

en zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's 

moeten nemen. 

1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

17/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7955 Quinn en Pam betrekken Eric in hun ruzie. Katie vraag Thorne wat hij tegen Will zal zeggen in het geval Bill niet meer 

wakker wordt. Thorne besluit naar Bills kamer te gaan en tegen hem te praten. Ook Brooke heeft een momentje alleen 

met Bill en dan gebeurt er iets...

17/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7956 De hele discussie rond Quinn en Pam wordt Eric even te veel. Quinn is koppig en weigert toe te geven. Bill is bijgekomen 

en heeft een goed gesprek met Brooke. Hij wil niet meer de man zijn die hij was. Hij wil Ridge en Thorne vergeven en 

vraagt Brooke om een nieuwe kans. Donna is terug in Los Angeles en logeert bij Katie.

17/7/2020 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, ...

17/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12732 Chad en Abigail slagen erin om zich te bevrijden en te ontsnappen. JJ vindt ze en is verbaasd om te horen dat Abigail 

bevallen is.

17/7/2020 18:15 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

17/7/2020 19:10 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

17/7/2020 19:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

17/7/2020 19:55 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

17/7/2020 20:55 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

17/7/2020 21:25 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

17/7/2020 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, ...

17/7/2020 22:20 Huisgenoten Huisgenoten - Poirot / David Suchet - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

17/7/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

17/7/2020 23:10 Rendez-Vous In 't Paradijs De weduwe Fien Appel, eigenares van een pasteibakkerij, is de buurvrouw van cafébaas Camille, een weduwnaar. 

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

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

Camille de raad een gepaste vrouw te vinden via een huwelijksmakelaar. Hij maakt een rendez-vous in de bar 

In het Paradijs. Edith Kiel, 1957.

18/7/2020 0:45 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

18/7/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12732 Chad en Abigail slagen erin om zich te bevrijden en te ontsnappen. JJ vindt ze en is verbaasd om te horen dat Abigail 

bevallen is.

18/7/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7956 De hele discussie rond Quinn en Pam wordt Eric even te veel. Quinn is koppig en weigert toe te geven. Bill is bijgekomen 

en heeft een goed gesprek met Brooke. Hij wil niet meer de man zijn die hij was. Hij wil Ridge en Thorne vergeven en 

vraagt Brooke om een nieuwe kans. Donna is terug in Los Angeles en logeert bij Katie.

18/7/2020 2:25 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen - 

Aflevering 7

18/7/2020 2:45 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

18/7/2020 3:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

18/7/2020 4:10 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

18/7/2020 5:10 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

18/7/2020 5:40 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

18/7/2020 6:45 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.

18/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Poirot / David Suchet - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

18/7/2020 7:59 Het Gebeurde Vandaag 18 juli In Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 18 juli

18/7/2020 8:00 De Rolkrant 18.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/7/2020 9:00 800 jaar Clarissen 800 jaar Clarissen

18/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit ' Japan in honderd kleine stukjes'  van Paulien Cornelisse, uitgeverij Cornelisse

18/7/2020 10:00 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

18/7/2020 10:40 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

18/7/2020 11:25 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

18/7/2020 11:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 80

18/7/2020 12:09 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

18/7/2020 12:10 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

18/7/2020 12:50 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

18/7/2020 13:25 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

18/7/2020 13:50 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

18/7/2020 14:20 Gezin van Paemel Vlaamse klassieker uit 1986. De film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Cyriel Buysse.



18/7/2020 16:00  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

18/7/2020 17:45 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

18/7/2020 18:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

18/7/2020 18:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

18/7/2020 19:05 Dierenrijk: Zwemmen met beren Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada

18/7/2020 19:30 Dierenrijk: Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

18/7/2020 20:00 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

18/7/2020 20:25 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 3

18/7/2020 21:15 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

18/7/2020 22:10 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

18/7/2020 22:35 Niger - Malta - Canada - Linkeroever Niger - Malta - Canada - Linkeroever

18/7/2020 23:05 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

18/7/2020 23:10 Deus lo volt Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood 

er op volgt.

19/7/2020 0:45 De Dingen Des Levens Afl. 12728 Kayla en Steve zitten vast in de voorraadkast. Theresa verhuist. Anne weigert haar bij haar te laten logeren.

19/7/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12729 Hope lokt Claudia naar Salem met de belofte van een beloning voor informatie over wie Bo gevangen hield.

19/7/2020 2:10 De Dingen Des Levens Afl. 12730 Chad heeft Abigail, Ben en de baby in de afgelegen schuilplaats opgepakt. Belle verneemt dat Sami een offshore account 

heeft opgezet op naam van Belle. 

19/7/2020 2:50 De Dingen Des Levens Afl. 12731 Caroline heeft een visioen over Victor die op de grond ligt. Abigail kan Ben even stoppen. Ben boeit Abigail aan Chad 

en sticht brand.

19/7/2020 3:30 De Dingen Des Levens Afl. 12732 Chad en Abigail slagen erin om zich te bevrijden en te ontsnappen. JJ vindt ze en is verbaasd om te horen dat Abigail 

bevallen is.

19/7/2020 4:15 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

19/7/2020 4:53 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

19/7/2020 4:55 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

19/7/2020 5:15 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 3

19/7/2020 6:05 Idonesië - de kempen - Alpen Idonesië - de kempen - Alpen

19/7/2020 6:30 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

19/7/2020 7:25 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

19/7/2020 8:00 De Rolkrant 19.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/7/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

19/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 2 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest uit 'Kamer in Oostende', van Koen Peeters, uitgegeven bij de bezige bij.

19/7/2020 10:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp  1953 documentaire;  Lier  1969;  Maken van strip Jommeke  

1958 ; Jommekeslied  1958; Maken van Postzegel Jommeke  document 1999  

19/7/2020 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, ...

19/7/2020 11:05 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo 

19/7/2020 11:45 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Jef Cassiers - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



19/7/2020 11:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag James Lovell - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

19/7/2020 11:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Julie Andrews - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

19/7/2020 12:07 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Hyacinth Bucket - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

19/7/2020 12:10 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Simon Carmiggelt. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

19/7/2020 12:15 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

19/7/2020 12:30 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich tegen 

Mussolini en Duitsland.

19/7/2020 13:25 Special Fats Domino deel 1 Special Fats Domino - Film deel 1 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey, 

24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende 

Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in de Rock and 

Roll Hall of Fame.

19/7/2020 14:25 Special Fats Domino deel 2 Fats Domino - Film deel 2 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey, 

24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende 

Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in de Rock and 

Roll Hall of Fame.

19/7/2020 15:20 Slachtvee Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien is hij verloofd met Marie-Rose, 

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

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

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

1979 Regisseur Patrick Conrad

19/7/2020 16:55 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

dagdagelijkse gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn 

en ze, vooraleer ze sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet 

waarom hun tante de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe

 jongedame te zijn geworden.  Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote 

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 1

19/7/2020 17:10 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo 

19/7/2020 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, ...

19/7/2020 17:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 7951 Liam en Hope krijgen te horen of ze een jongetje of een meisje krijgen. Ridge en Thorne gaan de confrontatie aan met Bill. 

Het loop volledig uit de hand en het alarmnummer moet gebeld worden. Quinn en Pam krijgen ruzie tijdens de 

voorbereiding van de bruiloft.

19/7/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 7952 Na de uit de hand gelopen confrontatie met Ridge en Thorne is Bills leven in gevaar. Quinn graaft naar Pams instabiele 

verleden. Pam bedreigt haar om de bruiloft niet te verpesten.

19/7/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7953 Ridge en Thorne verdedigen zichzelf tegen Brooke en Katie over hun betrokkenheid bij Bills val van het balkon. 

Danny stelt Quinn voor aan Tyler en Brett. Ze hebben cadeautjes voor haar meegebracht.

19/7/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7954 Liam en Wyatt praten tegen hun vader, die nog steeds niet bij bewustzijn is. Rechercheur Sanchez ondervraagt Ridge 

en Thorne. De ruzie tussen Quinn en Pam loopt helemaal uit de hand.

19/7/2020 19:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7955 Quinn en Pam betrekken Eric in hun ruzie. Katie vraag Thorne wat hij tegen Will zal zeggen in het geval Bill niet meer 

wakker wordt. Thorne besluit naar Bills kamer te gaan en tegen hem te praten. Ook Brooke heeft een momentje alleen 

met Bill en dan gebeurt er iets...

19/7/2020 20:00 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

19/7/2020 20:55 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

19/7/2020 21:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1



19/7/2020 22:50 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

19/7/2020 23:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/7/2020 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, ...

19/7/2020 23:25 Film Inbreker deel 1 De inbreker is een Nederlandse film uit 1972 onder regie van Frans Weisz. De film is gebaseerd op het gelijknamige 

boek van August Defresne uit 1961. Deel 1/2

20/7/2020 0:20 Film Inbreker deel 2 De inbreker is een Nederlandse film uit 1972 onder regie van Frans Weisz. De film is gebaseerd op het gelijknamige 

boek van August Defresne uit 1961. Deel 2/2

20/7/2020 1:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp  1953 documentaire;  Lier  1969;  Maken van strip Jommeke 

1958 ; Jommekeslied  1958; Maken van Postzegel Jommeke  document 1999  

20/7/2020 2:15 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

20/7/2020 2:35 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

20/7/2020 3:30 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

20/7/2020 4:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

20/7/2020 5:25 Vrouwen en mannen van: De strandwachters De strandwachters van Kaapstad

20/7/2020 5:55 Vrouwen en mannen van: De generatie van de hoop De generatie van de hoop, Sri Lanka

20/7/2020 6:10 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk, 

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

in de kou. 

20/7/2020 7:05 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo 

20/7/2020 7:50 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 


