
26/7/2020 8:00 De Rolkrant 26.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/7/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

26/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De mijne is de beste' Hét spaghetti bolognese boek, door Filip Jans, Jurgen & Sven Campens 

uitgegeven bij Manteau

26/7/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 12, Morgau  Experiment  film 1980, Chasing "Rainbows" korte  speelfilm  

1980, Bittere honing  speelfilm 1987, Antoon  de Flierefluiter trailer   1942  

26/7/2020 11:05 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher

26/7/2020 11:45 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, ...

26/7/2020 11:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Janine Bischops. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/7/2020 12:00 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Anton Karas. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/7/2020 12:05 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Mijn Poes. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/7/2020 12:16 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Pierre Richard - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/7/2020 12:20 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Lucien Van Impe - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/7/2020 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.

26/7/2020 12:35 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties 

en de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. 

Hitler pleegt zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

26/7/2020 13:40 Lindsay Dichtbij Lindsay Dichtbij

26/7/2020 14:13 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 1) 

26/7/2020 14:15 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

26/7/2020 15:15 Waargebeurde Oorlogsfeiten Meensel-Kiezegem 1944 - De film gaat de sporen na van de deportatie van al de mannen van het dorp Meensel-Kiezegem. Het betreft 

de Duitse wraakmaatregelen: een collaborateur, Gaston Merckx. Meerdere verdachten van het dorp werden gefusilleerd 

en 69 inwoners werden naar de concentratiekampen gestuurd.

26/7/2020 16:40 Eclips TV Op Stap: Garry Hagger Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

26/7/2020 16:55 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine 

maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de 

landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

26/7/2020 17:18 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 26 juli

26/7/2020 17:20 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher

26/7/2020 18:00 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/7/2020 18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7957 Eric en Donna halen herinneringen op. Bill legt een verklaring af aan rechercheur Sanchez. Die is anders dan Ridge 

had verwacht. Bill is dankbaar dat iedereen bij hem op bezoek is gekomen.

26/7/2020 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7958 Bill vertelt Justin dat hij wil veranderen en het gevoel heeft dat hij nog een kans maakt bij Brooke. Ridge vernietigt 

het zwaardje van Bill. Pam denkt aan haar relatie met Stephanie en haar moeder. Eric is nog steeds boos op Quinn. 

Quinn besluit toch in te stemmen met de bruiloft in hun huis.

26/7/2020 18:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 7959 Ridge en Bill hebben een verhitte discussie. Ridge verwijt Bill dat hij alleen maar wil veranderen omdat hij nog steeds 

achter Brooke aanzit. Ook Eric heeft zijn twijfels bij Bills goede voornemens. Quinn en Pam maken weer ruzie.

26/7/2020 19:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7960 Eric heeft Ridge, Brooke, Thorne, Katie en Donna uitgenodigd voor een etentje. Quinn voelt zich niet helemaal op haar 

gemak. Steffy geeft inkoper Leo een voorproefje op de nieuwe Intimates-collectie. Pam weet niet of ze nog met Charlie 



wil trouwen. Justin duikt nog een keer in de voogdijzaak.

26/7/2020 19:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 7961 Justin vertelt Bill wat hij heeft ontdekt over de voogdijzaak. Bill vraagt Brooke of het waar is dat Ridge contact had met 

de rechter. Quinn hoort Eric en Donna praten over het verleden. Het zint haar niet wat ze te horen krijgt.

26/7/2020 20:15 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

26/7/2020 21:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

26/7/2020 22:05 De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa teMozambique

26/7/2020 22:35 Het Jongetje en zijn Grootmoeder te Myanmar Het Jongetje en zijn Grootmoeder te Myanmar

26/7/2020 23:05 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

26/7/2020 23:27 Denderland TV Schatten Schatten op de schouw - Denderland TV

26/7/2020 23:30 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/7/2020 23:35 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn 

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

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

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

27/7/2020 1:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 9, Klein Tibet  documentaire  1980

27/7/2020 2:45 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

27/7/2020 3:20 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

27/7/2020 4:15 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

27/7/2020 5:15 De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa teMozambique

27/7/2020 5:45 Het Jongetje en zijn Grootmoeder te Myanmar Het Jongetje en zijn Grootmoeder te Myanmar

27/7/2020 6:20 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

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

27/7/2020 7:15 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher

27/7/2020 7:55 Het Gebeurde Vandaag 27 juli In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 27 juli

27/7/2020 8:00 De Rolkrant 27.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/7/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

27/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit  de 100 jarige man die uit het raam klom en verdween van  Jonas Jonasson, uitgegeven bij 

uitgeverij Signatuur. 

27/7/2020 10:05 Huisgenoten Huisgenoten -Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/7/2020 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, In de schaduw van de Goden  documentaire  1975, 't Kan verkeren   

korte speelfilm  1993, De laatste voetganger  korte speelfilm  1975, Het Manneke 20

27/7/2020 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, ...

27/7/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 66 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 66

27/7/2020 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.

27/7/2020 12:05 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

27/7/2020 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12737 Hope vraagt de anonieme kidnapper om Ciara onmiddellijk vrij te laten. Dr. Malcolm wordt doodgeschoten. Rafe vraagt 

zich af of Hope de trekker overhaalde.

27/7/2020 13:45 Jettie Pallettie Muziekspecial met Jettie Pallettie

27/7/2020 13:55 Denderland TV Schatten Schatten op de schouw - Denderland TV

27/7/2020 14:03 Het Gebeurde Vandaag 27 juli In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 27 juli

27/7/2020 14:05 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 



Deel 3

27/7/2020 15:00 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 

Deel 4

27/7/2020 15:55 De Loodgieter Vertellingen

27/7/2020 16:05 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine 

maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de 

landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

27/7/2020 16:30 Persoonsvolgende financiering Wegwijs in de persoonsvolgende financiering.

27/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7961 Justin vertelt Bill wat hij heeft ontdekt over de voogdijzaak. Bill vraagt Brooke of het waar is dat Ridge contact had 

met de rechter. Quinn hoort Eric en Donna praten over het verleden. Het zint haar niet wat ze te horen krijgt.

27/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7962 Bill dringt bij Brooke aan op de waarheid over de voogdijzaak, maar ze vertelt hem niets. Quinn maakt Donna duidelijk 

dat ze haar intenties doorziet en dat ze Eric met rust moet laten.

27/7/2020 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, ...

27/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12738 Hope raakt verstrikt in een penibele situatie als ze Ciara probeert te redden. Philip zet Victor onder druk.

27/7/2020 18:15 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

27/7/2020 18:45 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.

27/7/2020 19:05 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

27/7/2020 19:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

27/7/2020 20:05 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van 

de Franse presidentsvrouwen.

27/7/2020 20:25 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

27/7/2020 21:20 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

27/7/2020 22:25 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 2)

27/7/2020 22:30 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/7/2020 22:35 Huisgenoten Huisgenoten - Kapitein Zeppos - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/7/2020 22:40 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 66 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 66

27/7/2020 23:25 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van een 

begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben, 

Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

28/7/2020 1:00 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde het 

meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en daaraan 

ten onder ging. 1981

28/7/2020 1:35 De Dingen Des Levens Afl. 12738 Hope raakt verstrikt in een penibele situatie als ze Ciara probeert te redden. Philip zet Victor onder druk.

28/7/2020 2:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7962 Bill dringt bij Brooke aan op de waarheid over de voogdijzaak, maar ze vertelt hem niets. Quinn maakt Donna duidelijk 

dat ze haar intenties doorziet en dat ze Eric met rust moet laten.

28/7/2020 2:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, In de schaduw van de Goden  documentaire  1975, 't Kan verkeren   

korte speelfilm  1993, De laatste voetganger  korte speelfilm  1975, Het Manneke 20

28/7/2020 3:40 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 



de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk 

continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.

28/7/2020 4:10 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

28/7/2020 4:40 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

28/7/2020 5:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

28/7/2020 5:30 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van 

de Franse presidentsvrouwen.

28/7/2020 5:55 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

28/7/2020 6:50 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

28/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Kapitein Zeppos - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/7/2020 7:58 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 28 juli

28/7/2020 8:00 De Rolkrant 28.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/7/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

28/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Met liefde' samengesteld door Bas Heijne en Frank Ligtvoet, werd  uitgegeven onder de vleugels 

van het aids fonds door uitgeverij Contact. 

28/7/2020 10:05 Huisgenoten Huisgenoten - Wannes Van De Velde- Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/7/2020 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21, Diamant kopie B, Chagun, Smeltkroes van de beschaving, Fututa camera

28/7/2020 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, ...

28/7/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 67 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 67

28/7/2020 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.

28/7/2020 12:10 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

28/7/2020 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12738 Hope raakt verstrikt in een penibele situatie als ze Ciara probeert te redden. Philip zet Victor onder druk.

28/7/2020 13:35 Boechout Duivensport Boechout Duivensport

28/7/2020 13:55 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 2)

28/7/2020 14:00 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 28 juli

28/7/2020 14:01 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl 

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

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

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

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

 als een koningin, verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 1985. Luc Monheim, 

Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, Jean Lescat, 

Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

28/7/2020 15:50 Eclips en Vrienden BV - Roel van Bambost Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste 

vriend(in).  Vandaag is Roel van Bambost te gast. 

28/7/2020 16:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine 

maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de 

landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

28/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7962 Bill dringt bij Brooke aan op de waarheid over de voogdijzaak, maar ze vertelt hem niets. Quinn maakt Donna duidelijk 

dat ze haar intenties doorziet en dat ze Eric met rust moet laten.

28/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7963 Brooke zit in tweestrijd: moet ze doen wat goed is voor Bill of blijft ze loyaal aan haar echtgenoot? Bill denkt dat hij 

Brooke wel zover kan krijgen dat ze de waarheid vertelt. Emma ziet hoe Zoe en Xander met elkaar flirten voorafgaand 



aan de modeshow.

28/7/2020 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, ...

28/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12739 Chad en Abigail hebben een nacht voor zichzelf. Gabi en JJ gaan uit.

28/7/2020 18:15 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

28/7/2020 19:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

28/7/2020 19:35 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

28/7/2020 20:30 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

28/7/2020 21:25 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 4

28/7/2020 22:15 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 2)

28/7/2020 22:20 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/7/2020 22:25 Huisgenoten Huisgenoten - Wannes Van De Velde- Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/7/2020 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 67 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 67

28/7/2020 23:15 De Ordonnans Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om 

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

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

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

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

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

29/7/2020 0:45 Continental nights Vier sketches uit het Europese nachtleven: een acrobaat helpt zijn vrouw in de keuken, een Spaanse dans, 

een liefdesgeschiedenis tussen borstels, een vrouw zoekt geschikte klederen. 1958

29/7/2020 1:10 Improvisations sur l'Escaut Na een dansfeest, gaan de jongeren op boten varen op de Schelde. De beelden worden geïllustreerd door een amalgaam 

muziekje. 1958

29/7/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12739 Chad en Abigail hebben een nacht voor zichzelf. Gabi en JJ gaan uit.

29/7/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7963 Brooke zit in tweestrijd: moet ze doen wat goed is voor Bill of blijft ze loyaal aan haar echtgenoot? Bill denkt dat hij 

Brooke wel zover kan krijgen dat ze de waarheid vertelt. Emma ziet hoe Zoe en Xander met elkaar flirten voorafgaand 

aan de modeshow.

29/7/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21, Diamant kopie B, Chagun, Smeltkroes van de beschaving, Fututa camera

29/7/2020 3:25 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

29/7/2020 4:25 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

29/7/2020 5:20 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

29/7/2020 5:55 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

29/7/2020 6:50 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 4

29/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Wannes Van De Velde- Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

29/7/2020 7:55 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 29 juli

29/7/2020 8:00 De Rolkrant 29.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/7/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

29/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Misschien wisten zij alles' van  'Toon Tellegen', uitgegeven bij Querido

29/7/2020 10:05 Huisgenoten Huisgenoten - Audrey Hepburn - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

29/7/2020 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21 -  Juwelen - Chorus Angelorum - Titlis - You Gotta Stop

29/7/2020 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...



29/7/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 68 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 68

29/7/2020 12:05 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

29/7/2020 12:15 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

29/7/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12739 Chad en Abigail hebben een nacht voor zichzelf. Gabi en JJ gaan uit.

29/7/2020 13:15 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

29/7/2020 13:58 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 29 juli

29/7/2020 14:00 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 2)

29/7/2020 14:05 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar 

vader. Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. 

Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een 

feestje georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 1958

29/7/2020 15:30 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

29/7/2020 16:00 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

29/7/2020 16:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine 

maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de 

landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

29/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7963 Brooke zit in tweestrijd: moet ze doen wat goed is voor Bill of blijft ze loyaal aan haar echtgenoot? Bill denkt dat hij 

Brooke wel zover kan krijgen dat ze de waarheid vertelt. Emma ziet hoe Zoe en Xander met elkaar flirten voorafgaand 

aan de modeshow.

29/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7964 Ridge is bang dat de waarheid boven tafel komt en smeekt Brooke om bij Bill uit de buurt te blijven. Steffy straalt als ze 

de catwalk oploopt tijdens de eerste Intimates-modeshow. Bill komt Brooke tegen bij Il Giardino. Al snel gaat 

het gesprek over Will en de voogdijzaak.

29/7/2020 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, ...

29/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12740 Hope wordt gearresteerd voor moord. Abigail krijgt goed nieuws over Thomas.

29/7/2020 18:15 Spanje Spanje - Pintxos in San Sebastian afl 1

29/7/2020 18:30 Spanje Spanje: De menselijke torens van Catalonië

29/7/2020 18:45 Spanje Spanje: een extra bezoekje waard

29/7/2020 19:05 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

29/7/2020 19:40 Dierenrijk: Zwemmen met beren Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada

29/7/2020 20:10 De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa teMozambique

29/7/2020 20:40 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

29/7/2020 21:05 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

29/7/2020 21:55 Fairtrade Guatemale Fairtrade Guatemale

29/7/2020 22:15 Denderland TV: De Klankkast Denderland TV: De Klankkast (afl. 2)

29/7/2020 22:20 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/7/2020 22:25 Huisgenoten Huisgenoten - Audrey Hepburn - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

29/7/2020 22:35 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 68 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 68

29/7/2020 23:20 Vuur, Liefde en Vitaminen 1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en 

weduwnaar met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als 

echtgenoot strikken maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar 



te blijven. Komedie van Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts, 

Romain Deconinck en Gaston Vandermeulen. 

30/7/2020 0:45 Retro In De Schaduw Van De Annapurna Retro Eclips: In De Schaduw Van De Annapurna

30/7/2020 1:15 De Dingen Des Levens Afl. 12740 Hope wordt gearresteerd voor moord. Abigail krijgt goed nieuws over Thomas.

30/7/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7964 Ridge is bang dat de waarheid boven tafel komt en smeekt Brooke om bij Bill uit de buurt te blijven. Steffy straalt als ze 

de catwalk oploopt tijdens de eerste Intimates-modeshow. Bill komt Brooke tegen bij Il Giardino. Al snel gaat 

het gesprek over Will en de voogdijzaak.

30/7/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21 -  Juwelen - Chorus Angelorum - Titlis - You Gotta Stop

30/7/2020 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

30/7/2020 4:00 Spanje Spanje - Pintxos in San Sebastian afl 1

30/7/2020 4:15 Spanje Spanje: De menselijke torens van Catalonië

30/7/2020 4:30 Spanje Spanje: een extra bezoekje waard

30/7/2020 4:50 De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa teMozambique

30/7/2020 5:20 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

30/7/2020 5:45 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

30/7/2020 6:40 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

30/7/2020 7:15 Fairtrade Guatemale Fairtrade Guatemale

30/7/2020 7:35 Dierenrijk: Vogelspinnen Vogelspinnen, Cambodja

30/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Audrey Hepburn - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/7/2020 7:57 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 30 juli

30/7/2020 8:00 De Rolkrant 30.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/7/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

30/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 13 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/7/2020 9:40 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit 'de acht bergen' van Paolo Cognetti 'uitgegeven bij de bezige bij, Amsterdam

30/7/2020 10:00 Huisgenoten Huisgenoten - Emma Thompson - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/7/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 22, 23 - Exelentie - Bastaard halve prijs - Come Back - Beestig

30/7/2020 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, ...

30/7/2020 11:05 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 69 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 69

30/7/2020 11:51 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.

30/7/2020 11:55 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

30/7/2020 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12740 Hope wordt gearresteerd voor moord. Abigail krijgt goed nieuws over Thomas.

30/7/2020 13:40 Eclips TV Op Stap: WK Wielrennen 65+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

30/7/2020 13:54 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 30 juli

30/7/2020 13:55 Denderland TV: De Klankkast Denderland TV: De Klankkast (afl. 2)

30/7/2020 14:00 Baas Gansendonck Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan', 

van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in 

klinkende goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. 

Gansendonck voelt zich ver boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945

30/7/2020 15:45 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

30/7/2020 16:20 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine 

maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de 

landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

30/7/2020 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7964 Ridge is bang dat de waarheid boven tafel komt en smeekt Brooke om bij Bill uit de buurt te blijven. Steffy straalt als ze 



de catwalk oploopt tijdens de eerste Intimates-modeshow. Bill komt Brooke tegen bij Il Giardino. Al snel gaat 

het gesprek over Will en de voogdijzaak.

30/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7965 Xander wil graag de volgende stap zetten in zijn relatie met Emma. Zij reageert met een onverwachte move. Brooke 

adviseert Bill niet geobsedeerd te raken door Ridge en rechter McMullen. Bill besluit de hulp van Justin in te roepen. 

Zoe lucht haar hart bij Wyatt.

30/7/2020 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, ...

30/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12741 Kayle komt oog in oog te staan met Ava. Theresa wil Kate weg uit Basic Black.

30/7/2020 18:15 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

30/7/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

30/7/2020 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

30/7/2020 20:00 Op Bezoek: Jagen op het Noorderlicht  Jagen op het Noorderlicht, Lapland

30/7/2020 20:20 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

30/7/2020 21:15 Op Bezoek: De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië

30/7/2020 21:35 Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië

30/7/2020 21:50 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

30/7/2020 22:15 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 2)

30/7/2020 22:20 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

30/7/2020 22:25 Huisgenoten Huisgenoten - Emma Thompson - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/7/2020 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 69 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 69

30/7/2020 23:15 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 

31/7/2020 0:45 Retro Eclips: Levend Woud Retro Levend Woud

31/7/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12741 Kayle komt oog in oog te staan met Ava. Theresa wil Kate weg uit Basic Black.

31/7/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7965 Xander wil graag de volgende stap zetten in zijn relatie met Emma. Zij reageert met een onverwachte move. Brooke 

adviseert Bill niet geobsedeerd te raken door Ridge en rechter McMullen. Bill besluit de hulp van Justin in te roepen. 

Zoe lucht haar hart bij Wyatt.

31/7/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 22, 23 - Exelentie - Bastaard halve prijs - Come Back - Beestig

31/7/2020 3:20 Op Bezoek: Holywood bis Holywood bis

31/7/2020 3:40 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

31/7/2020 4:35 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

31/7/2020 5:05 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

31/7/2020 5:20 Op Bezoek: Jagen op het Noorderlicht  Jagen op het Noorderlicht, Lapland

31/7/2020 5:35 Jagen op Pythons Jagen op Pythons

31/7/2020 5:50 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

31/7/2020 6:50 Op Bezoek: De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië

31/7/2020 7:10 Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië

31/7/2020 7:25 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

31/7/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Emma Thompson - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

31/7/2020 7:57 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 31 juli

31/7/2020 8:00 De Rolkrant 31.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/7/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

31/7/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 14 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 



31/7/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit  De buitenkant van mijnheer Jules van Diane Broeckhoven in  een uitgave van 

www.lezenvooriedereen ,

31/7/2020 10:05 Huisgenoten Huisgenoten - Jef Nys - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

31/7/2020 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 24, 25 - Verloren verpakking - Ad Similis - Taragona - De man

31/7/2020 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, ...

31/7/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 70 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 70

31/7/2020 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.

31/7/2020 12:10 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Bij ons was het nog oorlog. In Boom feestte men aan de ene kant 

van de weg terwijl aan de andere nog volop gevochten werd.

31/7/2020 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 12741 Kayle komt oog in oog te staan met Ava. Theresa wil Kate weg uit Basic Black.

31/7/2020 13:20 Retro Eclips: Levend Woud Retro Levend Woud

31/7/2020 13:54 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 31 juli

31/7/2020 13:55 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 2)

31/7/2020 14:00 't Is Wreed In De Wereld 1954 - De heer Van Peborgh, een "artiste photographe", is na de dood van zijn vrouw alleen gebleven met zijn drie zonen 

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

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

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

Joris Diels

31/7/2020 15:15 De Grap In een cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in 

een bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij 

met zijn vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een 

vroeger gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige 

ondergang. 1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo

31/7/2020 16:05 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine 

maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de 

landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

31/7/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7965 Xander wil graag de volgende stap zetten in zijn relatie met Emma. Zij reageert met een onverwachte move. Brooke 

adviseert Bill niet geobsedeerd te raken door Ridge en rechter McMullen. Bill besluit de hulp van Justin in te roepen. 

Zoe lucht haar hart bij Wyatt.

31/7/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7966 Bill zet Kenny in om Ridge en rechter McMullen in de val te laten lopen. Donna en Pam praten over Eric en Quinn. 

Het conflict tussen Quinn en Pam escaleert. Brooke maakt zich zorgen over Ridge en Bill. Katie stelt haar gerust.

31/7/2020 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, ...

31/7/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12742 Abigail is ontzet als Chad hun relatie stopzet. Ava heeft nieuws over Kayla

31/7/2020 18:15 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

31/7/2020 19:10 Op bezoek: Rijden op het Dak van de Wereld Rijden op het Dak van de Wereld, India

31/7/2020 19:30 Op bezoek: Vliegers in de lucht Vliegers in de lucht van Bali

31/7/2020 19:50 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

31/7/2020 20:55 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

31/7/2020 21:25 De Daken van Londen De Daken van Londen

31/7/2020 22:20 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT (afl. 2)



31/7/2020 22:21 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

31/7/2020 22:25 Huisgenoten Huisgenoten - Jef Nys - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

31/7/2020 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 70 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 70

31/7/2020 23:15 Hellegat In Hellegat is de ooit bloeiende industrie van de steenbakkerijen teloor gegaan. De bazen van de steenbakkerijen hebben

een nieuwe bestemming bedacht voor hun bedrijf: het opslaan van chemisch afval in de kleiputten, dit tot grote ergernis 

van de opkomende milieubeweging. 

1980. Regisseur Patrick Le Bon en hoofdrollen Jos Verbist, Paul 's Jongers en An Nelissen. 

1/8/2020 0:55 Eclips en Vrienden BV - Roel van Bambost Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste 

vriend(in).  Vandaag is Roel van Bambost te gast. 

1/8/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12742 Abigail is ontzet als Chad hun relatie stopzet. Ava heeft nieuws over Kayla

1/8/2020 2:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7966 Bill zet Kenny in om Ridge en rechter McMullen in de val te laten lopen. Donna en Pam praten over Eric en Quinn. 

Het conflict tussen Quinn en Pam escaleert. Brooke maakt zich zorgen over Ridge en Bill. Katie stelt haar gerust.

1/8/2020 2:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 24, 25 - Verloren verpakking - Ad Similis - Taragona - De man

1/8/2020 3:35 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

1/8/2020 4:30 Op bezoek: Rijden op het Dak van de Wereld Rijden op het Dak van de Wereld, India

1/8/2020 4:50 Op bezoek: Vliegers in de lucht Vliegers in de lucht van Bali

1/8/2020 5:10 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

1/8/2020 6:10 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

1/8/2020 6:40 De Daken van Londen De Daken van Londen

1/8/2020 7:35 Vrouwen en mannen van: De vrouwelijke kampioenen boogschieten De vrouwelijke kampioenen boogschieten, Buthan

1/8/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Jef Nys - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/8/2020 7:57 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 1 augustus

1/8/2020 8:00 De Rolkrant 01.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/8/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

1/8/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 15 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/8/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Nog lang en gelukkig' van  Dree Peeremans, uitgeverij EPO

1/8/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie

1/8/2020 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/8/2020 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70

1/8/2020 11:55 MuziekSpecial: Music Show Scotland MuziekSpecial Music Show Scotland

1/8/2020 12:45 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

1/8/2020 13:20 Retro Eclips: Koning Voetbal Retro Koning Voetbal

1/8/2020 13:35 Retro Eclips: De Fantastische Ronde Retro De Fantastische Ronde

1/8/2020 13:55 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT (afl. 2)

1/8/2020 13:56 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 1 augustus

1/8/2020 14:00 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de

 inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. 

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. 

Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... 

Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. 

Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

1/8/2020 15:10 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. 

Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te 

reserveren en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats 



vrijkomt. Hij heeft geen geld meer en tracht te overleven. 

Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

1/8/2020 16:30 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

1/8/2020 17:05 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

1/8/2020 17:35 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

1/8/2020 18:25 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, ...

1/8/2020 18:35 Op bezoek: Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

1/8/2020 19:00 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

1/8/2020 19:25 Vrouwen en mannen van: Liu Bolin, de onzichtbare man Liu Bolin, de onzichtbare man, China

1/8/2020 19:45 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

1/8/2020 20:05 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 5

1/8/2020 21:00 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

1/8/2020 21:55 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

1/8/2020 22:25 Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten

1/8/2020 22:55 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 2) 

1/8/2020 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, ...

1/8/2020 23:10 Het Verloren Paradijs In een fictief Vlaams dorpje is de aanleg van een autosnelweg gepland. Burgemeester Benjamin Rolus wil vermijden dat 

de autosnelweg door zijn domein loopt. Hij suggereert een tracé langs de dorpskom, wat een aantal bejaarde bewoners 

zou dwingen te verhuizen. De oppositie tegen de burgervader wordt vertegenwoordigd door een handelaar uit het dorp. 

1978. Regisseur Harry Kümel met hoodrollen Willeke van Ammelrooy, Bert André , Hugo Van Den Berghe, Gella Allaert

2/8/2020 0:45 De Dingen Des Levens Afl. 12738 Hope raakt verstrikt in een penibele situatie als ze Ciara probeert te redden. Philip zet Victor onder druk.

2/8/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12739 Chad en Abigail hebben een nacht voor zichzelf. Gabi en JJ gaan uit.

2/8/2020 2:10 De Dingen Des Levens Afl. 12740 Hope wordt gearresteerd voor moord. Abigail krijgt goed nieuws over Thomas.

2/8/2020 2:50 De Dingen Des Levens Afl. 12741 Kayle komt oog in oog te staan met Ava. Theresa wil Kate weg uit Basic Black.

2/8/2020 3:30 De Dingen Des Levens Afl. 12742 Abigail is ontzet als Chad hun relatie stopzet. Ava heeft nieuws over Kayla

2/8/2020 4:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie

2/8/2020 5:20 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 5

2/8/2020 6:15 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

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

In dit Zwitserse kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

2/8/2020 6:30 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

2/8/2020 7:25 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

2/8/2020 7:55 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 2 augustus

2/8/2020 8:00 De Rolkrant 02.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/8/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

2/8/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 16 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/8/2020 9:40 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

2/8/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'teveel verdriet voor één hart'  Ed Franck, Davidsfonds

2/8/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 27, 28 en De Achtiendaagse veldtocht

2/8/2020 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, ...

2/8/2020 11:00 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley



2/8/2020 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.

2/8/2020 11:55 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Are You being served ensemble Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2020 12:00 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Georges Delerue - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2020 12:10 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Lucille Ball - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2020 12:15 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Erik Vlaminck - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2020 12:20 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Fernandel - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2020 12:29 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 2 augustus

2/8/2020 12:30 Semino Rossi Semino Rossi

2/8/2020 13:20 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

2/8/2020 13:50 Terrain vague - Ballet terrain vague Ballet 1957

2/8/2020 14:10 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 2) 

2/8/2020 14:15 Sinjorenbloed Blunderkomedie met kleine komiek Janssens die zijn naar het buitenland gevluchte broer Bergers wil helpen, maar zelf 

het slachtoffer wordt van smokkelaarsbende in drugs aan de Antwerpse haven. België 1953. Komedie van Edith Kiel. 

Met o.a. Charles Janssens, Piet Bergers, Paul S'Jongers, Louise Lausanne en Marcel Hendrickx.

2/8/2020 16:05 Retro Eclips: Naar Nieuwe Levensvreugd Retro Naar Nieuwe Levensvreugd

2/8/2020 16:45 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

2/8/2020 17:00 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley

2/8/2020 17:45 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, ...

2/8/2020 17:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 7962 Bill dringt bij Brooke aan op de waarheid over de voogdijzaak, maar ze vertelt hem niets. Quinn maakt Donna duidelijk 

dat ze haar intenties doorziet en dat ze Eric met rust moet laten.

2/8/2020 18:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 7963 Brooke zit in tweestrijd: moet ze doen wat goed is voor Bill of blijft ze loyaal aan haar echtgenoot? Bill denkt dat hij 

Brooke wel zover kan krijgen dat ze de waarheid vertelt. Emma ziet hoe Zoe en Xander met elkaar flirten voorafgaand 

aan de modeshow.

2/8/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7964 Ridge is bang dat de waarheid boven tafel komt en smeekt Brooke om bij Bill uit de buurt te blijven. Steffy straalt als ze 

de catwalk oploopt tijdens de eerste Intimates-modeshow. Bill komt Brooke tegen bij Il Giardino. Al snel gaat 

het gesprek over Will en de voogdijzaak.

2/8/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 7965 Xander wil graag de volgende stap zetten in zijn relatie met Emma. Zij reageert met een onverwachte move. Brooke 

adviseert Bill niet geobsedeerd te raken door Ridge en rechter McMullen. Bill besluit de hulp van Justin in te roepen. 

Zoe lucht haar hart bij Wyatt.

2/8/2020 19:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7966 Bill zet Kenny in om Ridge en rechter McMullen in de val te laten lopen. Donna en Pam praten over Eric en Quinn. 

Het conflict tussen Quinn en Pam escaleert. Brooke maakt zich zorgen over Ridge en Bill. Katie stelt haar gerust.

2/8/2020 20:05 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

2/8/2020 21:00 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

2/8/2020 21:55 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

2/8/2020 22:50 Denderland TV Schatten Schatten op de schouw - Denderland TV

2/8/2020 22:55 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/8/2020 23:00 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en 

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

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

trouwen. 1959 Edith Kiel

3/8/2020 0:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 27, 28 en De Achtiendaagse veldtocht



3/8/2020 1:35 Jean Daskalides Jean Daskalidès (Istanboel, 1922 - Gent, 3 november 1992) was een Belg van Griekse afkomst die bekend werd als 

pralinemaker onder de merken Daskalidès en Leonidas en daarnaast ook gynaecoloog, filmregisseur, jazzmuzikant, 

ziekenhuisdirecteur en lector aan de universiteit was.

3/8/2020 2:35 Vrouwen en mannen van: De Gulle Maagd De Gulle Maagd van Copacabana, Bolivië

3/8/2020 2:50 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen.

3/8/2020 3:20 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

3/8/2020 4:15 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

3/8/2020 5:15 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

3/8/2020 6:10 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.

3/8/2020 7:10 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley

3/8/2020 7:53 Het Gebeurde Vandaag In  03.08... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 3 augustus

3/8/2020 8:00 De Rolkrant 03.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm


