
31/5/2021 08:00 De Rolkrant 31.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/5/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

31/5/2021 09:30 Uit dezelfde bron deel 1 Uit dezelfde bron deel 1

31/5/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

31/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

31/5/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 10 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

31/5/2021 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, ...

31/5/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

31/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 56 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

31/5/2021 12:05 Eclips TV Op Stap: Erfgoed Willy Sommers Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

31/5/2021 12:20 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.

31/5/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/5/2021 13:10 Uw verhaal: Accordeon Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon 

een ongewone anekdote 

31/5/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1976

31/5/2021 14:00 Congo Express De Hamburgse Renate Brinkmann heeft net van haar verloofde, de piloot Gaston die op de Afrika-lijn vliegt, te horen 

gekregen dat hij de verloving wil stopzetten, omdat hij net zijn baan heeft verloren. Dit maakt voor hem dan ook de weg vrij 

om voorgoed naar Afrika te vertrekken. Geregisseerd door Eduard von Borsody met Marianne Hoppe, Willy Birgel en 

René Deltgen. 1939

31/5/2021 15:25 Retro Eclips: De Stem Der Stilte Retro De Stem Der Stilte

31/5/2021 15:50 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

31/5/2021 16:05 Pasen Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt 

zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel

31/5/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

31/5/2021 16:35 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.

31/5/2021 17:05 En Route Zuid-Afrika - Straatmuzikanten - USA

31/5/2021 17:40 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

31/5/2021 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, ...

31/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12958 Gabi overtuigt Chad's cliënt om te investeren bij DiMera. Andre komt erachter dat iemand die hem dierbaar is, vermist 

wordt terwijl JJ en Jennifer over zijn geheim praten. Kayla en Steve steken in de kerk een kaars aan voor Hope. 

Steve vraagt Kayla ten huwelijk.

31/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8182 Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over 

haar gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.

31/5/2021 19:00 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

31/5/2021 19:55 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

31/5/2021 20:25 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

31/5/2021 21:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

31/5/2021 21:30 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

31/5/2021 21:55 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

31/5/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



31/5/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 56 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

31/5/2021 23:10 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)

31/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/5/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

1/6/2021 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/6/2021 01:35 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

1/6/2021 02:00 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

1/6/2021 02:25 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

1/6/2021 02:55 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

1/6/2021 03:15 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

1/6/2021 03:40 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

1/6/2021 04:35 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

1/6/2021 05:05 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

1/6/2021 05:40 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

1/6/2021 06:10 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

1/6/2021 06:35 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

1/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8182 Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar 

gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.

1/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12958 Gabi overtuigt Chad's cliënt om te investeren bij DiMera. Andre komt erachter dat iemand die hem dierbaar is, vermist 

wordt terwijl JJ en Jennifer over zijn geheim praten. Kayla en Steve steken in de kerk een kaars aan voor Hope. 

Steve vraagt Kayla ten huwelijk.

1/6/2021 08:00 De Rolkrant 01.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

1/6/2021 09:30 Uit dezelfde bron deel 2 Uit dezelfde bron deel 2

1/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

1/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/6/2021 10:55 Thee Met Een Verhaal 07 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

1/6/2021 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, ...

1/6/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

1/6/2021 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.

1/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12958 Gabi overtuigt Chad's cliënt om te investeren bij DiMera. Andre komt erachter dat iemand die hem dierbaar is, vermist 

wordt terwijl JJ en Jennifer over zijn geheim praten. Kayla en Steve steken in de kerk een kaars aan voor Hope. Steve vraagt

Kayla ten huwelijk.

1/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/6/2021 13:10 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

1/6/2021 15:00 Twaalf miljoen gaatjes Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984

1/6/2021 15:20 Jeus van Moeder Crisje Jeus van Moeder Crisje - Een leven in twee werelden - Documentaire naar het jonge leven van een Medium genaamd

Jozef Rulof. Regie: Richtie

1/6/2021 15:35 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

1/6/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

1/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8182 Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar 

gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.

1/6/2021 17:05 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

1/6/2021 17:40 Het gebeurde vandaag 1 juni in ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 1 juni

1/6/2021 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, ...

1/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12959 Vandaag is de dag van Hope's voorgeleiding. Theresa wordt verscheurd door haar plan... maar heeft geen keuze. 

Justin onderbreekt Adrienne en Sonny bij het bespreken van trouwplannen. Justin wil dat Sonny over de dokken kijkt, 

Sonny stemt toe.

1/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8183 Wyatt zit in tweestrijd over zijn liefde voor Flo en voor Sally. Hij neemt een beslissing en doet een huwelijksaanzoek. 

In een emotioneel moment verklaart Bill zijn liefde aan een bewusteloze Katie.

1/6/2021 19:00 En Route Indonesië En Route te Indonesië deel 1

1/6/2021 19:15 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

1/6/2021 19:35 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

1/6/2021 20:30 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

1/6/2021 21:25 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

1/6/2021 21:55 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

1/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

1/6/2021 23:10 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)

1/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/6/2021 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

2/6/2021 00:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Cavalcade in Antwerpen - Provinciale historische stoet 1930 - Wereldtentoonstelling 1930 

Antwerpen (afl 32)

2/6/2021 01:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

2/6/2021 01:05 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

2/6/2021 02:05 En Route Indonesië En Route te Indonesië deel 1

2/6/2021 02:20 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

2/6/2021 02:35 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

2/6/2021 03:10 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

2/6/2021 03:30 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

2/6/2021 04:25 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

2/6/2021 05:20 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.

2/6/2021 06:20 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

2/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8183 Wyatt zit in tweestrijd over zijn liefde voor Flo en voor Sally. Hij neemt een beslissing en doet een huwelijksaanzoek. 

In een emotioneel moment verklaart Bill zijn liefde aan een bewusteloze Katie.

2/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12959 Vandaag is de dag van Hope's voorgeleiding. Theresa wordt verscheurd door haar plan... maar heeft geen keuze. 

Justin onderbreekt Adrienne en Sonny bij het bespreken van trouwplannen. Justin wil dat Sonny over de dokken kijkt, 

Sonny stemt toe.

2/6/2021 08:00 De Rolkrant 02.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



2/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

2/6/2021 09:30 John Tavener John Tavener

2/6/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

2/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/6/2021 10:55 Thee Met Een Verhaal 08 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

2/6/2021 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, ...

2/6/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 58 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

2/6/2021 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.

2/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12959 Vandaag is de dag van Hope's voorgeleiding. Theresa wordt verscheurd door haar plan... maar heeft geen keuze. 

Justin onderbreekt Adrienne en Sonny bij het bespreken van trouwplannen. Justin wil dat Sonny over de dokken kijkt, 

Sonny stemt toe.

2/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/6/2021 13:10 't Geheim document Een vijftienjarige rakker ontdekt tijdens een verblijf aan zee een stuk van een document dat zijn verbeelding op hol brengt. 

Hij speurt naar het volledige document en bezoekt alzo een aantal plekken in ons land. Hij loopt in het spoor van schrijvers, 

dichters, schilders en componisten die daar leefden en werkten en die de schoonheid in hun werken verheerlijkten. 1963

2/6/2021 14:05 Elias In deze extra lange speelfilm beleeft Elias de Kleine Reddingsboot een spannend avontuur. Hij moet op een geheime missie 

om de Koninklijke Jacht te zoeken, die er al een tijdje met zijn hoofd niet bij was. Zou het iets te maken hebben met de 

verdwijning van de Prinsessenboot? Elias moet alle zeilen bijzetten om dit avontuur tot een goed einde te brengen! In deze 

prachtige 3D-animatiefilm zien we alle bekende en geliefde karakters uit de originele Elias-serie terug, en maken we kennis 

met een aantal sprankelende nieuwe figuren. 2007

2/6/2021 15:25 Retro Eclips: Het Rijk Van De Skua Retro Het Rijk Van De Skua

2/6/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

2/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8183 Wyatt zit in tweestrijd over zijn liefde voor Flo en voor Sally. Hij neemt een beslissing en doet een huwelijksaanzoek. 

In een emotioneel moment verklaart Bill zijn liefde aan een bewusteloze Katie.

2/6/2021 17:05 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

2/6/2021 17:40 Het Gebeurde Vandaag 2 Juni In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

2/6/2021 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, ...

2/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12960 Theresa gaat door met haar plan. Brady confronteert haar, en ze gaat er vol in. Gabi regelt een welkomsfeestje voor JJ 

met Sonny, Paul, en Chad. Chad is bij Thomas en het lijkt erop dat iemand hem volgt. Abe wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

2/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8184 Quinn vertelt Eric en Wyatt heel duidelijk waarom Wyatt Flo zou moeten vergeven en Sally moet dumpen. De families 

Forrester, Logan en Spencer komen bij elkaar terwijl Katies medische team naar antwoorden zoekt. 

2/6/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)

2/6/2021 19:30 En Route Handen uit de mouwen En Route Najaar 7

2/6/2021 20:05 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

2/6/2021 21:00 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

2/6/2021 21:55 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 



een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

2/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 58 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

2/6/2021 23:10 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)

2/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/6/2021 23:50 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Groenland expeditie in 1930 door Alfred Wagener (afl 33)

3/6/2021 00:40 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

3/6/2021 00:45 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

3/6/2021 01:45 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

3/6/2021 02:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)

3/6/2021 03:05 En Route Handen uit de mouwen En Route Najaar 7

3/6/2021 03:40 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

3/6/2021 04:35 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

3/6/2021 05:35 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

3/6/2021 06:00 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

3/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8184 Quinn vertelt Eric en Wyatt heel duidelijk waarom Wyatt Flo zou moeten vergeven en Sally moet dumpen. De families 

Forrester, Logan en Spencer komen bij elkaar terwijl Katies medische team naar antwoorden zoekt. 

3/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12960 Theresa gaat door met haar plan. Brady confronteert haar, en ze gaat er vol in. Gabi regelt een welkomsfeestje voor JJ 

met Sonny, Paul, en Chad. Chad is bij Thomas en het lijkt erop dat iemand hem volgt. Abe wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

3/6/2021 08:00 De Rolkrant 03.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

3/6/2021 09:30 Kracht van de stilte Kracht van de stilte

3/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

3/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/6/2021 10:55 Thee Met Een Verhaal 09 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

3/6/2021 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, ...

3/6/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

3/6/2021 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.

3/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12960 Theresa gaat door met haar plan. Brady confronteert haar, en ze gaat er vol in. Gabi regelt een welkomsfeestje voor JJ 

met Sonny, Paul, en Chad. Chad is bij Thomas en het lijkt erop dat iemand hem volgt. Abe wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

3/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/6/2021 13:10 Missing Link Film Missing Link

3/6/2021 14:45 Retro Eclips: Het Gebeurde in Leuven 1925-2003 Retro Het Gebeurde in Leuven 1925-2003

3/6/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1976

3/6/2021 15:45 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

3/6/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

3/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8184 Quinn vertelt Eric en Wyatt heel duidelijk waarom Wyatt Flo zou moeten vergeven en Sally moet dumpen. De families 

Forrester, Logan en Spencer komen bij elkaar terwijl Katies medische team naar antwoorden zoekt. 



3/6/2021 17:05 En Route Mooiste bestemmingen op aarde 

3/6/2021 17:40 Het Gebeurde Vandaag 3 n ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

3/6/2021 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, ...

3/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12961 Brady vindt Theresa in de kerk en ze loopt uiteindelijk weg. Chad gaat naar huis en zegt aan Thomas dat hij in de war is. 

Als hij zijn zoon alleen laat, benadert de mysterieuze vrouw Thomas. Joey vertrouwt Claire toe wat van zijn moeilijkheden 

met Jade. 

3/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8185 Quinn toont haar moederliefde aan Wyatt zoals alleen zij dat kan, terwijl Sally en Flo elkaar bijpraten in de Bikini Bar. 

Dokter Armstrong deelt de verpletterende diagnose met Katies familie en geeft een angstaanjagende prognose. 

3/6/2021 19:00 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

3/6/2021 19:55 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

3/6/2021 20:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

3/6/2021 21:25 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

3/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

3/6/2021 23:10 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)

3/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/6/2021 23:50 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)

4/6/2021 00:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

4/6/2021 00:30 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

4/6/2021 01:00 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

4/6/2021 01:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

4/6/2021 02:20 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

4/6/2021 02:50 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

4/6/2021 03:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

4/6/2021 04:15 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

4/6/2021 05:10 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

4/6/2021 06:05 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

4/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8185 Quinn toont haar moederliefde aan Wyatt zoals alleen zij dat kan, terwijl Sally en Flo elkaar bijpraten in de Bikini Bar. 

Dokter Armstrong deelt de verpletterende diagnose met Katies familie en geeft een angstaanjagende prognose. 

4/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12961 Brady vindt Theresa in de kerk en ze loopt uiteindelijk weg. Chad gaat naar huis en zegt aan Thomas dat hij in de war is. 

Als hij zijn zoon alleen laat, benadert de mysterieuze vrouw Thomas. Joey vertrouwt Claire toe wat van zijn moeilijkheden 

met Jade. 

4/6/2021 08:00 De Rolkrant 04.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

4/6/2021 09:30 Niet van deze wereld - Abt Manu Niet van deze wereld - Abt Manu

4/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

4/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/6/2021 10:55 Thee Met Een Verhaal 06 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

4/6/2021 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, ...

4/6/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



4/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

4/6/2021 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.

4/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12961 Brady vindt Theresa in de kerk en ze loopt uiteindelijk weg. Chad gaat naar huis en zegt aan Thomas dat hij in de war is. 

Als hij zijn zoon alleen laat, benadert de mysterieuze vrouw Thomas. Joey vertrouwt Claire toe wat van zijn moeilijkheden 

met Jade. 

4/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/6/2021 13:10 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en 

Marta Dusseldorp. 

4/6/2021 14:45 Bron van alle leven Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984

4/6/2021 15:05 Tussen Sana en de zee Tussen Sana en de zee, korte speelfilm uit 1995.

4/6/2021 15:25 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

4/6/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

4/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

4/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8185 Quinn toont haar moederliefde aan Wyatt zoals alleen zij dat kan, terwijl Sally en Flo elkaar bijpraten in de Bikini Bar. 

Dokter Armstrong deelt de verpletterende diagnose met Katies familie en geeft een angstaanjagende prognose. 

4/6/2021 17:05 En Route Voorjaar 15 Ski in La Plagne De Brouwerij: Primus Handen uit de mouwen Tanzania

4/6/2021 17:40 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

4/6/2021 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, ...

4/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12962 Hope ontmoet Justin, Rafe en Jenifer de avond voor haar proces. Gabi duizelt terwijl JJ uitlegt wat er in Miami is gebeurd 

tijdens zijn zoektocht naar Abigail. Kimberly en Shane bezoeken Theresa, die een grote fout maakte, een die ze niet nog 

eens zal maken.

4/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8186 Ridge betrapt Thomas als hij zonder toezicht een bezoekje brengt aan Douglas. Shauna fantaseert over een relatie met 

Ridge, tot groeiende frustratie van Flo. 

4/6/2021 19:00 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

4/6/2021 19:35 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

4/6/2021 20:30 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

4/6/2021 20:55 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

4/6/2021 21:25 De Daken van New York De Daken van New York

4/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

4/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

4/6/2021 23:10 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 5)

4/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/6/2021 23:50 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Twaalf miljoen gaatjes korte speelfilm   1984, Een mens Mr. Lieberman korte 

speelfilm 1981, Bron van alle leven korte speelfilm 1984, Tussen Sana en de zee korte speelfilm 1995  

5/6/2021 00:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

5/6/2021 00:50 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

5/6/2021 01:50 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

5/6/2021 02:45 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

5/6/2021 03:15 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

5/6/2021 04:15 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

5/6/2021 04:45 De Daken van New York De Daken van New York



5/6/2021 05:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

5/6/2021 06:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8182 Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar 

gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.

5/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8183 Wyatt zit in tweestrijd over zijn liefde voor Flo en voor Sally. Hij neemt een beslissing en doet een huwelijksaanzoek. In een 

emotioneel moment verklaart Bill zijn liefde aan een bewusteloze Katie.

5/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8184 Quinn vertelt Eric en Wyatt heel duidelijk waarom Wyatt Flo zou moeten vergeven en Sally moet dumpen. De families 

Forrester, Logan en Spencer komen bij elkaar terwijl Katies medische team naar antwoorden zoekt. 

5/6/2021 08:00 De Rolkrant 05.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

5/6/2021 09:30 Congo Congo - Terugblik

5/6/2021 09:55 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

5/6/2021 10:55 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/6/2021 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, ...

5/6/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1986

5/6/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 12958 Gabi overtuigt Chad's cliënt om te investeren bij DiMera. Andre komt erachter dat iemand die hem dierbaar is, vermist 

wordt terwijl JJ en Jennifer over zijn geheim praten. Kayla en Steve steken in de kerk een kaars aan voor Hope. 

Steve vraagt Kayla ten huwelijk.

5/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12959 Vandaag is de dag van Hope's voorgeleiding. Theresa wordt verscheurd door haar plan... maar heeft geen keuze. 

Justin onderbreekt Adrienne en Sonny bij het bespreken van trouwplannen. Justin wil dat Sonny over de dokken kijkt, 

Sonny stemt toe.

5/6/2021 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12960 Theresa gaat door met haar plan. Brady confronteert haar, en ze gaat er vol in. Gabi regelt een welkomsfeestje voor JJ 

met Sonny, Paul, en Chad. Chad is bij Thomas en het lijkt erop dat iemand hem volgt. Abe wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

5/6/2021 13:35 De Dingen Des Levens Afl. 12961 Brady vindt Theresa in de kerk en ze loopt uiteindelijk weg. Chad gaat naar huis en zegt aan Thomas dat hij in de war is. 

Als hij zijn zoon alleen laat, benadert de mysterieuze vrouw Thomas. Joey vertrouwt Claire toe wat van zijn moeilijkheden 

met Jade. 

5/6/2021 14:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/6/2021 14:15 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

5/6/2021 16:05 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

5/6/2021 16:35 De Toekomst van '36 Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen 

in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst 

hebben. Geregisseerd door Willum Thijssen en Linda Van Tulden met Françoise Binder, Ramón Teixidor en José Costa

5/6/2021 18:15 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

5/6/2021 18:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/6/2021 18:35 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

5/6/2021 18:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6



5/6/2021 19:40 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

5/6/2021 20:10 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

5/6/2021 21:05 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

5/6/2021 21:30 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

5/6/2021 21:50 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)

5/6/2021 22:15 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

5/6/2021 22:40 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

5/6/2021 23:15 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)

5/6/2021 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/6/2021 23:55 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd 

in een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 

1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

6/6/2021 01:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

6/6/2021 01:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

6/6/2021 02:40 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

6/6/2021 03:10 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

6/6/2021 04:05 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

6/6/2021 04:30 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)

6/6/2021 04:55 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

6/6/2021 05:20 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

6/6/2021 05:50 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

6/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8185 Quinn toont haar moederliefde aan Wyatt zoals alleen zij dat kan, terwijl Sally en Flo elkaar bijpraten in de Bikini Bar. 

Dokter Armstrong deelt de verpletterende diagnose met Katies familie en geeft een angstaanjagende prognose. 

6/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8186 Ridge betrapt Thomas als hij zonder toezicht een bezoekje brengt aan Douglas. Shauna fantaseert over een relatie met 

Ridge, tot groeiende frustratie van Flo. 

6/6/2021 08:00 De Rolkrant 06.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

6/6/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

6/6/2021 10:15 MuziekSpecial: Music Show Scotland MuziekSpecial Music Show Scotland

6/6/2021 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, ...

6/6/2021 11:11 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

6/6/2021 11:25 De Herkenwijsjes Afl. 31 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

6/6/2021 12:05 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos



6/6/2021 13:00 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

6/6/2021 13:01 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/6/2021 13:05 Pareltjes Pareltjes van muziek 

6/6/2021 13:50 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

6/6/2021 15:30 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij woont 

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

in de bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

6/6/2021 16:55 De Herkenwijsjes Afl. 31 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

6/6/2021 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, ...

6/6/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

6/6/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/6/2021 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8182 Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar 

gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.

6/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8183 Wyatt zit in tweestrijd over zijn liefde voor Flo en voor Sally. Hij neemt een beslissing en doet een huwelijksaanzoek. 

In een emotioneel moment verklaart Bill zijn liefde aan een bewusteloze Katie.

6/6/2021 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8184 Quinn vertelt Eric en Wyatt heel duidelijk waarom Wyatt Flo zou moeten vergeven en Sally moet dumpen. De families 

Forrester, Logan en Spencer komen bij elkaar terwijl Katies medische team naar antwoorden zoekt. 

6/6/2021 19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8185 Quinn toont haar moederliefde aan Wyatt zoals alleen zij dat kan, terwijl Sally en Flo elkaar bijpraten in de Bikini Bar. 

Dokter Armstrong deelt de verpletterende diagnose met Katies familie en geeft een angstaanjagende prognose. 

6/6/2021 19:45 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

6/6/2021 20:40 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

6/6/2021 21:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

6/6/2021 22:35 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

6/6/2021 23:30 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

7/6/2021 00:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

7/6/2021 01:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

7/6/2021 01:05 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

7/6/2021 01:45 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

7/6/2021 02:10 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

7/6/2021 03:05 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

7/6/2021 04:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

7/6/2021 05:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

7/6/2021 05:55 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

7/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8186 Ridge betrapt Thomas als hij zonder toezicht een bezoekje brengt aan Douglas. Shauna fantaseert over een relatie met

Ridge, tot groeiende frustratie van Flo. 

7/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12962 Hope ontmoet Justin, Rafe en Jenifer de avond voor haar proces. Gabi duizelt terwijl JJ uitlegt wat er in Miami is gebeurd 

tijdens zijn zoektocht naar Abigail. Kimberly en Shane bezoeken Theresa, die een grote fout maakte, een die ze niet nog 

eens zal maken.


