
24/5/2021 08:00 De Rolkrant 24.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

24/5/2021 09:30 Pinksterbezinning Pinksterbezinning 

24/5/2021 10:00 Eucharistieviering pinkstermaandag Zoutleeuw Eucharistieviering pinkstermaandag vanuit Zoutleeuw

24/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

24/5/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 61 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 61

24/5/2021 12:00 Eclips TV Op Stap: Sinksenfoor Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

24/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12952 De bekentenis van Hope over de moord op Stefano wordt publiek uitgezonden. Chad en Gabi zijn verbluft door de onthulling. 

John en Steve zoeken verwoed naar Kayla en Marlena.

24/5/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/5/2021 13:10 Eclips TV Op Stap: Maatjes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

24/5/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1966

24/5/2021 14:00 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

24/5/2021 15:25 Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 

61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader. 

De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.

24/5/2021 15:50 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

24/5/2021 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)

24/5/2021 16:30 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8176 De hevige ruzie die Ridge en Brooke hebben over Thomas eindigt als Ridge wegloopt. Shauna brengt een bezoekje aan 

Brooke, maar die zit daar niet op te wachten en gooit haar de deur uit. 

24/5/2021 17:00 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

24/5/2021 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, ...

24/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12953 John en Steve zijn vastberaden om Kayla en Marlena te vinden. Ze krijgen een tip van een onwaarschijnlijke bondgenoot. 

Paul en Derrick moedigen Sonny aan om met hen uit te gaan. Rafe probeert Chad een beetje duidelijkheid over de situatie 

te geven. 

24/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8177 Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie 

Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast 

hem zitten.

24/5/2021 19:00 De Daken van New York De Daken van New York

24/5/2021 19:55 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

24/5/2021 20:25 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

24/5/2021 21:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

24/5/2021 21:25 Op stap Op stap met Ben Roelandts

24/5/2021 21:45 Op stap Op stap met Ben Roelandts

24/5/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



24/5/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 61 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 61

24/5/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

24/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/5/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

25/5/2021 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

25/5/2021 01:35 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

25/5/2021 02:00 Belgian Travel Blog Awards 2021 Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live

25/5/2021 03:35 De Daken van New York De Daken van New York

25/5/2021 04:35 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

25/5/2021 05:05 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

25/5/2021 05:35 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

25/5/2021 06:00 Op stap Op stap met Ben Roelandts

25/5/2021 06:20 Op stap Op stap met Ben Roelandts

25/5/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8177 Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie 

Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast 

hem zitten.

25/5/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12953 John en Steve zijn vastberaden om Kayla en Marlena te vinden. Ze krijgen een tip van een onwaarschijnlijke bondgenoot. 

Paul en Derrick moedigen Sonny aan om met hen uit te gaan. Rafe probeert Chad een beetje duidelijkheid over de situatie 

te geven. 

25/5/2021 08:00 De Rolkrant 25.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

25/5/2021 09:30 Compostela Compostela 20 jaar later

25/5/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

25/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/5/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

25/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

25/5/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 62 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 62

25/5/2021 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.

25/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12953 John en Steve zijn vastberaden om Kayla en Marlena te vinden. Ze krijgen een tip van een onwaarschijnlijke bondgenoot. 

Paul en Derrick moedigen Sonny aan om met hen uit te gaan. Rafe probeert Chad een beetje duidelijkheid over de situatie 

te geven. 

25/5/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/5/2021 13:10 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint 

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

hiervoor treft. 

25/5/2021 14:30 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

25/5/2021 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

25/5/2021 16:30 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



25/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8177 Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie 

Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast 

hem zitten.

25/5/2021 17:00 En Route En route najaar 

25/5/2021 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, ...

25/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12954 St. Luke's heeft zijn deuren open gegooid om de stad een kans te bieden om te bidden. Theresa gaat de biechtstoel binnen, 

en is geschokt om een bekend gezicht aan te treffen. Theresa en Brady delen een aantal leuke familie momenten.  

Nicole heeft een aanvaring met Deimos.  Philip keert terug naar Salem en deelt verbluffend nieuws met Nicole. 

25/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8178 Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker 

naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.

25/5/2021 19:00 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

25/5/2021 19:25 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

25/5/2021 19:35 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

25/5/2021 20:35 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

25/5/2021 21:30 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

25/5/2021 21:55 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

25/5/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/5/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 62 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 62

25/5/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

25/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/5/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

26/5/2021 00:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 37 en Perk die Heerlijke deel 1 (afl 28)

26/5/2021 01:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

26/5/2021 01:10 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

26/5/2021 02:10 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

26/5/2021 02:30 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

26/5/2021 02:45 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

26/5/2021 03:15 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

26/5/2021 04:10 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

26/5/2021 05:10 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. 

26/5/2021 06:05 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

26/5/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8178 Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker 

naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.

26/5/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12954 St. Luke's heeft zijn deuren open gegooid om de stad een kans te bieden om te bidden. Theresa gaat de biechtstoel binnen, 

en is geschokt om een bekend gezicht aan te treffen. Theresa en Brady delen een aantal leuke familie momenten.  

Nicole heeft een aanvaring met Deimos.  Philip keert terug naar Salem en deelt verbluffend nieuws met Nicole. 

26/5/2021 08:00 De Rolkrant 26.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

26/5/2021 09:30 Toeren Tussen De Torens Toeren tussen de torens

26/5/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

26/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/5/2021 10:55 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

26/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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



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

uitdaging, ...

26/5/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 63 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 63

26/5/2021 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.

26/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12954 St. Luke's heeft zijn deuren open gegooid om de stad een kans te bieden om te bidden. Theresa gaat de biechtstoel binnen, 

en is geschokt om een bekend gezicht aan te treffen. Theresa en Brady delen een aantal leuke familie momenten.  

Nicole heeft een aanvaring met Deimos.  Philip keert terug naar Salem en deelt verbluffend nieuws met Nicole. 

26/5/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/5/2021 13:05 Pareltjes Pareltjes van muziek 

26/5/2021 13:50 Op de fiets naar Hollywood Is een documentaire over de Nederlandse filmproductie tussen 1958 - de oprichting van de Filmacademie - en 1993. 

De Hert en Thijssen proberen een antwoord te geven. 1993

26/5/2021 15:55 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

26/5/2021 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)

26/5/2021 16:30 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8178 Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker 

naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.

26/5/2021 17:00 En Route En route najaar afl 23

26/5/2021 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, ...

26/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12955 Nicole is stomverbaasd als ze van Philip hoort dat Deimos niet de vader is van Chloe's baby. Als tegenprestatie vraagt 

Deimos aan Maggie om hem te helpen Chloe op te sporen. Maggie weigert. Theresa realiseert zich dat ze een moeilijke 

beslissing moet nemen. Justin is boos als hij erachter komt dat Jennifer en Adrienne een zakelijke aankoop hebben gedaan.

26/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8179 Shauna en Ridge spreken af dat ze niemand vertellen over hun nacht samen. Katie laat Flo weten dat ze niet welkom is bij 

de Logans en zich beter helemaal niet meer in Los Angeles kan vertonen. 

26/5/2021 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)

26/5/2021 19:30 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

26/5/2021 20:10 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

26/5/2021 21:05 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

26/5/2021 22:00 En Route Norderney -  korte versie En Route Norderney

26/5/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/5/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 63 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 63

26/5/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

26/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/5/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 38 en Perk die Heerlijke deel 2 (afl 29)

27/5/2021 00:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

27/5/2021 00:50 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

27/5/2021 01:45 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

27/5/2021 02:40 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)

27/5/2021 03:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

27/5/2021 03:50 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

27/5/2021 04:45 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

27/5/2021 05:40 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust



27/5/2021 06:10 En Route Norderney -  korte versie En Route Norderney

27/5/2021 06:30 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

27/5/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8179 Shauna en Ridge spreken af dat ze niemand vertellen over hun nacht samen. Katie laat Flo weten dat ze niet welkom is 

bij de Logans en zich beter helemaal niet meer in Los Angeles kan vertonen. 

27/5/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12955 Nicole is stomverbaasd als ze van Philip hoort dat Deimos niet de vader is van Chloe's baby. Als tegenprestatie vraagt 

Deimos aan Maggie om hem te helpen Chloe op te sporen. Maggie weigert. Theresa realiseert zich dat ze een moeilijke 

beslissing moet nemen. Justin is boos als hij erachter komt dat Jennifer en Adrienne een zakelijke aankoop hebben gedaan.

27/5/2021 08:00 De Rolkrant 27.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

27/5/2021 09:30 Galilei 400 Galilei 400 - Waar ligt het gezag ?

27/5/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

27/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/5/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 03 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

27/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/5/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 64 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 64

27/5/2021 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.

27/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12955 Nicole is stomverbaasd als ze van Philip hoort dat Deimos niet de vader is van Chloe's baby. Als tegenprestatie vraagt 

Deimos aan Maggie om hem te helpen Chloe op te sporen. Maggie weigert. Theresa realiseert zich dat ze een moeilijke 

beslissing moet nemen. Justin is boos als hij erachter komt dat Jennifer en Adrienne een zakelijke aankoop hebben gedaan.

27/5/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/5/2021 13:10 Hoogste tijd Hoogste tijd is een Nederlandse film uit 1995 van Frans Weisz met in de hoofdrollen Rijk de Gooyer, Kitty Courbois en 

Pierre Bokma. Het scenario voor de film is gebaseerd op de roman Hoogste tijd van Harry Mulisch.

27/5/2021 14:55 Ouille Ouille Ouille Komedie . 1975

27/5/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1966

27/5/2021 15:45 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

27/5/2021 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)

27/5/2021 16:30 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8179 Shauna en Ridge spreken af dat ze niemand vertellen over hun nacht samen. Katie laat Flo weten dat ze niet welkom is 

bij de Logans en zich beter helemaal niet meer in Los Angeles kan vertonen. 

27/5/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

27/5/2021 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, ...

27/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12956 Kimberly en Shane proberen Theresa om te praten om de juiste beslissing te nemen, maar Theresa heeft andere ideeën... 

Eduardo en Dario sluiten een zakelijke deal met Deimos. Terwijl Chloe worstelt over het al dan niet vertellen van de 

waarheid over de baby aan Nicole, gaat Nicole in op Deimos' aanbod om over verzoening te praten.

27/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8180 Brooke legt het bij met Ridge, maar hij vertelt haar niet over zijn nacht met Shauna. Flo voelt zich vernederd als blijkt dat 

Shauna gevoelens ontwikkelt voor Ridge

27/5/2021 19:00 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.



27/5/2021 20:00 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

27/5/2021 20:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

27/5/2021 21:15 De Daken van Londen De Daken van Londen

27/5/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/5/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 64 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 64

27/5/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

27/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/5/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor  Het Manneke 39, Ze leven in alle stilte, Herfst symphony, Folklore in de schaduw 

van de Mattahorn, Het Manneke 40 (afl 30)

28/5/2021 00:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

28/5/2021 00:35 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

28/5/2021 01:30 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.

28/5/2021 02:30 En Route - Smaakmakkers 8 Smaakmakkers 8

28/5/2021 03:00 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

28/5/2021 03:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

28/5/2021 04:25 De Daken van Londen De Daken van Londen

28/5/2021 05:20 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

28/5/2021 06:15 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

28/5/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8180 Brooke legt het bij met Ridge, maar hij vertelt haar niet over zijn nacht met Shauna. Flo voelt zich vernederd als blijkt dat 

Shauna gevoelens ontwikkelt voor Ridge

28/5/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12956 Kimberly en Shane proberen Theresa om te praten om de juiste beslissing te nemen, maar Theresa heeft andere ideeën... 

Eduardo en Dario sluiten een zakelijke deal met Deimos. Terwijl Chloe worstelt over het al dan niet vertellen van de 

waarheid over de baby aan Nicole, gaat Nicole in op Deimos' aanbod om over verzoening te praten.

28/5/2021 08:00 De Rolkrant 28.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

28/5/2021 09:30 Paus met Poolse roots Paus met Poolse roots

28/5/2021 09:55 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

28/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/5/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 04 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

28/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/5/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 65 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 65

28/5/2021 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.

28/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12956 Kimberly en Shane proberen Theresa om te praten om de juiste beslissing te nemen, maar Theresa heeft andere ideeën... 

Eduardo en Dario sluiten een zakelijke deal met Deimos. Terwijl Chloe worstelt over het al dan niet vertellen van de 

waarheid over de baby aan Nicole, gaat Nicole in op Deimos' aanbod om over verzoening te praten.

28/5/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/5/2021 13:10 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat gehuurd

dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn 

vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die er 

helemaal niet zijn. 1961. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers

28/5/2021 14:30 De bruid zonder bed Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat 



haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef en 

Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi op het 

spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.

28/5/2021 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

28/5/2021 16:30 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8180 Brooke legt het bij met Ridge, maar hij vertelt haar niet over zijn nacht met Shauna. Flo voelt zich vernederd als blijkt dat 

Shauna gevoelens ontwikkelt voor Ridge

28/5/2021 17:00 En Route Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar

28/5/2021 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, ...

28/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12957 Na een tweede vaderschapstest bevestigt de dokter dat Deimos niet de vader is van Chloe's baby.  De woedende Deimos 

wil Chloe nooit meer zien en keert met Nicole terug naar Salem. Gabi en Jennifer brengen JJ thuis van het ziekenhuis. 

Gabi gaat akkoord om met Chad mee te gaan in een zakendeal.

28/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8181 Wyatt toont mededogen als Flo haar liefde toont en om vergeving vraagt. Shauna vraagt Quinn om zich te bemoeien met 

Wyatts liefdesleven, om ervoor te zorgen dat hij bij Flo uitkomt en niet bij Sally.

28/5/2021 19:00 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

28/5/2021 19:35 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

28/5/2021 20:30 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

28/5/2021 20:50 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

28/5/2021 21:20 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

28/5/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/5/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 65 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 65

28/5/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

28/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/5/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 41, Prato Bormi, De Glans van Prémontré , Ten Huize van Mevrouw Sibenaeler 

92 jaar eerste vrouw burgemeester (afl 31)

29/5/2021 00:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

29/5/2021 00:30 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

29/5/2021 01:25 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

29/5/2021 02:20 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

29/5/2021 02:55 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

29/5/2021 03:50 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

29/5/2021 04:10 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

29/5/2021 04:40 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

29/5/2021 05:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

29/5/2021 06:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8177 Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie 

Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast 

hem zitten.

29/5/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8178 Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker 

naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.

29/5/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8179 Shauna en Ridge spreken af dat ze niemand vertellen over hun nacht samen. Katie laat Flo weten dat ze niet welkom is bij 

de Logans en zich beter helemaal niet meer in Los Angeles kan vertonen. 

29/5/2021 08:00 De Rolkrant 29.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

29/5/2021 09:30 Constant Lievens Wie is Constant Lievens ?



29/5/2021 10:00 Spiel Mir Eine Muziekspecial met Spiel Mir Eine

29/5/2021 10:25 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/5/2021 10:45 Thee Met Een Verhaal 05 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

29/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/5/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1976

29/5/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 12952 De bekentenis van Hope over de moord op Stefano wordt publiek uitgezonden. Chad en Gabi zijn verbluft door de onthulling. 

John en Steve zoeken verwoed naar Kayla en Marlena.

29/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12953 John en Steve zijn vastberaden om Kayla en Marlena te vinden. Ze krijgen een tip van een onwaarschijnlijke bondgenoot. 

Paul en Derrick moedigen Sonny aan om met hen uit te gaan. Rafe probeert Chad een beetje duidelijkheid over de situatie 

te geven. 

29/5/2021 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12954 St. Luke's heeft zijn deuren open gegooid om de stad een kans te bieden om te bidden. Theresa gaat de biechtstoel binnen, 

en is geschokt om een bekend gezicht aan te treffen. Theresa en Brady delen een aantal leuke familie momenten.  

Nicole heeft een aanvaring met Deimos.  Philip keert terug naar Salem en deelt verbluffend nieuws met Nicole. 

29/5/2021 13:30 De Dingen Des Levens Afl. 12955 Nicole is stomverbaasd als ze van Philip hoort dat Deimos niet de vader is van Chloe's baby. Als tegenprestatie vraagt 

Deimos aan Maggie om hem te helpen Chloe op te sporen. Maggie weigert. Theresa realiseert zich dat ze een moeilijke 

beslissing moet nemen. Justin is boos als hij erachter komt dat Jennifer en Adrienne een zakelijke aankoop hebben gedaan.

29/5/2021 14:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/5/2021 14:15 Jonny en Jesssy In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar, 

maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door 

drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt 

vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972

29/5/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

29/5/2021 16:30 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

29/5/2021 17:25 Het huis aan de overkant Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire

29/5/2021 18:15 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

29/5/2021 18:35 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, ...

29/5/2021 18:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

29/5/2021 19:40 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

29/5/2021 20:10 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

29/5/2021 21:05 En Route Voorjaar  10 Dessel Pagadderpad - Carnaval deel 1 - One Day Return Ski reportage - Reisvlog Mykonos

29/5/2021 21:35 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

29/5/2021 22:15 En Route Portugal En Route Portugal

29/5/2021 22:40 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

29/5/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

29/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/5/2021 23:45 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

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

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

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

komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met 

Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet



30/5/2021 01:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

30/5/2021 01:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

30/5/2021 02:45 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

30/5/2021 03:15 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

30/5/2021 04:10 En Route Voorjaar  10 Dessel Pagadderpad - Carnaval deel 1 - One Day Return Ski reportage - Reisvlog Mykonos

30/5/2021 04:40 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

30/5/2021 05:10 En Route Portugal En Route Portugal

30/5/2021 05:30 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

30/5/2021 06:00 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

30/5/2021 06:30 Jeruzalem Jeruzalem

30/5/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8180 Brooke legt het bij met Ridge, maar hij vertelt haar niet over zijn nacht met Shauna. Flo voelt zich vernederd als blijkt dat 

Shauna gevoelens ontwikkelt voor Ridge

30/5/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8181 Wyatt toont mededogen als Flo haar liefde toont en om vergeving vraagt. Shauna vraagt Quinn om zich te bemoeien met 

Wyatts liefdesleven, om ervoor te zorgen dat hij bij Flo uitkomt en niet bij Sally.

30/5/2021 08:00 De Rolkrant 30.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

30/5/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

30/5/2021 10:20 Retro Eclips: Het Gebeurde in Leuven 1925-2003 Retro Het Gebeurde in Leuven 1925-2003

30/5/2021 10:50 Uw verhaal: De Marktkramer Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

30/5/2021 11:05 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

30/5/2021 11:25 De Herkenwijsjes Afl. 30 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

30/5/2021 12:00 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

30/5/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

30/5/2021 13:50 Kruiswegstraat 6 Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe 

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

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

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

30/5/2021 15:15 Doctor Vlimmen Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen woont in 

1929 in een klein dorp in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Hij is bevriend met de jurist Dacka. De vrouw van Vlimmen heeft 

hem verlaten. Zijn zuster, een weduwe met een jong kind, woont bij hem in en voert het huishouden. Vlimmen is een koppig 

persoon, die weinig moet hebben van autoriteit en de rooms-katholieke kerk. Hij heeft regelmatig conflicten met de 

bewoners van het conservatieve dorp. Als veearts wordt hij echter gewaardeerd. Hij komt in de problemen als zijn jonge 

dienstmeisje zwanger wordt en hem beschuldigt van aanranding. Een Nederlands-Belgische film uit 1977. 

De film is geregisseerd door Guido Pieters gebaseerd op de gelijknamige roman van Anton Roothaert. 

30/5/2021 16:55 De Herkenwijsjes Afl. 30 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

30/5/2021 17:35 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, ...

30/5/2021 17:36 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

30/5/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/5/2021 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8177 Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie 

Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast 

hem zitten.

30/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8178 Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker 

naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.

30/5/2021 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8179 Shauna en Ridge spreken af dat ze niemand vertellen over hun nacht samen. Katie laat Flo weten dat ze niet welkom is 

bij de Logans en zich beter helemaal niet meer in Los Angeles kan vertonen. 

30/5/2021 19:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8180 Brooke legt het bij met Ridge, maar hij vertelt haar niet over zijn nacht met Shauna. Flo voelt zich vernederd als blijkt dat 



Shauna gevoelens ontwikkelt voor Ridge

30/5/2021 19:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

30/5/2021 20:45 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

30/5/2021 21:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

30/5/2021 22:40 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

30/5/2021 23:40 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.

31/5/2021 00:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

31/5/2021 01:05 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

31/5/2021 01:35 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

31/5/2021 02:05 De Daken van Rome De Daken van Rome

31/5/2021 03:00 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

31/5/2021 04:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

31/5/2021 04:55 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

31/5/2021 05:50 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.

31/5/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8181 Wyatt toont mededogen als Flo haar liefde toont en om vergeving vraagt. Shauna vraagt Quinn om zich te bemoeien 

met Wyatts liefdesleven, om ervoor te zorgen dat hij bij Flo uitkomt en niet bij Sally.

31/5/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12957 Na een tweede vaderschapstest bevestigt de dokter dat Deimos niet de vader is van Chloe's baby.  De woedende Deimos 

wil Chloe nooit meer zien en keert met Nicole terug naar Salem. Gabi en Jennifer brengen JJ thuis van het ziekenhuis. 

Gabi gaat akkoord om met Chad mee te gaan in een zakendeal.


