
7/6/2021 08:00 De Rolkrant 07.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

7/6/2021 09:30 Herdenkingsmoment slachtoffers coronapandemie Wake vanuit de tuin van het bisschopshuis in Brugge voorgegaan door mgr. Lode Aerts met inzegening van het kunstwerk 

Erbarme dich' van Maud Bekaert. Ter nagedachtenis aan wie zonder de nabijheid van vrienden of familieleden gestorven 

zijn en een vorm van troost voor allen die geen afscheid konden nemen van iemand die hen dierbaar was.  

7/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

7/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 16 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

7/6/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

7/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

7/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 51 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

7/6/2021 12:00 Eclips TV Op Stap: Slisse & Cesar Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

7/6/2021 12:20 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.

7/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/6/2021 13:10 Uw verhaal: Gene Thomas Dorine Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

7/6/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1976

7/6/2021 14:00 Antoon, De Flierefluiter Nabij Winkelbroek staat een mooie molen. De molenaar is Wannes Coppens. Hij is bijzonder trots op zijn zoon Antoon. 

Die is onderwijzer, dirigent van de fanfare, kunstschilder en heeft de naam grootste flierefuiter van Winkelbroek te zijn. 

Door het huwelijk van Antoon met Louisa van de brouwerij hoopt de molenaar in het bezit te komen van een stuk grond. 

Maar de oude brouwer is onverzettelijk. 1942, Jan Vanderheyden

7/6/2021 15:30 Eclips TV Op Stap: Retrokoers Lombardsijde Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

7/6/2021 15:45 Tijd voor de revue De lift is defect (afl. 15)  Stel je voor: in een poepsjiek hotel is de lift defect, en moet piccolo Lewie de voorname gasten 

de trap opdragen! Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in 

november gespeeld wordt.

7/6/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

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

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

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

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

tante Cordula.  Aflevering 1

7/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

7/6/2021 16:35 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. 

7/6/2021 17:00 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

7/6/2021 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, ...

7/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12963 Terwijl Brady zijn pijn en verwarring over Theresa's recente schijnbaar zelfdestructieve gedrag aan Nicole toevertrouwt, 

verzekert Theresa Shane dat ze zich volledig inzet om haar plan door te voeren. Justin legt zijn zaak voor strafvermindering 

voor aan de rechtbank en houdt vol dat Hope aan psychische problemen leed.



7/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8187 Brooke valt uit tegen Thomas en hun woordenwisseling escaleert volledig. Ridge vertelt Shauna over zijn 

huwelijksproblemen met Brooke. Zij kiest zijn kant. 

7/6/2021 19:00 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

7/6/2021 20:00 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

7/6/2021 20:30 En Route Voorjaar  10 Dessel Pagadderpad - Carnaval deel 1 - One Day Return Ski reportage - Reisvlog Mykonos

7/6/2021 21:00 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

7/6/2021 21:30 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

7/6/2021 22:00 Vliegers in de lucht van Bali Vliegers in de lucht van Bali

7/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

7/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 51 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

7/6/2021 23:10 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

7/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/6/2021 23:40 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

8/6/2021 01:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

8/6/2021 01:30 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

8/6/2021 01:55 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

8/6/2021 02:50 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

8/6/2021 03:30 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

8/6/2021 03:45 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

8/6/2021 04:45 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

8/6/2021 05:15 En Route Voorjaar  10 Dessel Pagadderpad - Carnaval deel 1 - One Day Return Ski reportage - Reisvlog Mykonos

8/6/2021 05:40 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

8/6/2021 06:15 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

8/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8187 Brooke valt uit tegen Thomas en hun woordenwisseling escaleert volledig. Ridge vertelt Shauna over zijn 

huwelijksproblemen met Brooke. Zij kiest zijn kant. 

8/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12963 Terwijl Brady zijn pijn en verwarring over Theresa's recente schijnbaar zelfdestructieve gedrag aan Nicole toevertrouwt, 

verzekert Theresa Shane dat ze zich volledig inzet om haar plan door te voeren. Justin legt zijn zaak voor strafvermindering 

voor aan de rechtbank en houdt vol dat Hope aan psychische problemen leed.

8/6/2021 08:00 De Rolkrant 08.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

8/6/2021 09:30 Herdenkingsdienst UZ Leuven Herdenkingsdienst UZ Leuven n.a.v. Corona

8/6/2021 10:30 MuziekSpecial Gene Thomas: Merci

8/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 17 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

8/6/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

8/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 52 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

8/6/2021 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.

8/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12963 Terwijl Brady zijn pijn en verwarring over Theresa's recente schijnbaar zelfdestructieve gedrag aan Nicole toevertrouwt, 

verzekert Theresa Shane dat ze zich volledig inzet om haar plan door te voeren. Justin legt zijn zaak voor strafvermindering 

voor aan de rechtbank en houdt vol dat Hope aan psychische problemen leed.

8/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



8/6/2021 13:10 De Duivel Te Slim Komedie 1960. Het enige wat Pol Rubens met de Grote Paul gemeen heeft is zijn woonplaats Antwerpen. Pols problemen 

beginnen als hij zijn portemonnee kwijt is en zich in gebrekkig Duits probeert te redden. Zijn stuntelingen brengen hem en 

zijn vriend op een schip van misdadigers. 

Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Cois Cassiers en Jef Cassiers 

8/6/2021 14:45 Oud Antwerpen We keren terug in het verleden van Antwerpen

8/6/2021 15:25 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

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

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

ten onder ging. 1981

8/6/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

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

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

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

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

tante Cordula.  Aflevering 2

8/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8187 Brooke valt uit tegen Thomas en hun woordenwisseling escaleert volledig. Ridge vertelt Shauna over zijn 

huwelijksproblemen met Brooke. Zij kiest zijn kant. 

8/6/2021 17:00 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal

8/6/2021 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, ...

8/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12964 Brady is geschokt als hij Theresa vindt, die alles uit de kast haalt om Brady voorgoed te vervreemden. JJ gaat naar Chad en 

vraagt om advies. Jennifer valt flauw als ze oog in oog staat met Abigail. Nicole vraagt Philip waarom Chloe haar niet in 

vertrouwen neemt en haar niet laat helpen.

8/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8188 Shauna verzekert Ridge ervan dat zij er voor hem zal zijn als Brooke dat niet kan. Na een hevig gevecht met Brooke verklaart 

Thomas de oorlog aan haar en de Logans. 

8/6/2021 19:00 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

8/6/2021 19:30 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

8/6/2021 20:25 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

8/6/2021 21:20 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

8/6/2021 21:50 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

8/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 52 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

8/6/2021 23:10 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

8/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/6/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

9/6/2021 00:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 48,  Max Selen; kunstenaar documentaire 1980, De kruisweg van Max Selen  

sfeerfilm 1980, Kroniek van een vreemde ontmoeting  korte speelfilm 1985

9/6/2021 00:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/6/2021 00:50 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

9/6/2021 01:50 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

9/6/2021 02:45 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.



9/6/2021 03:10 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

9/6/2021 04:10 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

9/6/2021 05:05 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.

9/6/2021 06:00 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

9/6/2021 06:30 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

9/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8188 Shauna verzekert Ridge ervan dat zij er voor hem zal zijn als Brooke dat niet kan. Na een hevig gevecht met Brooke verklaart 

Thomas de oorlog aan haar en de Logans. 

9/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12964 Brady is geschokt als hij Theresa vindt, die alles uit de kast haalt om Brady voorgoed te vervreemden. JJ gaat naar Chad en 

vraagt om advies. Jennifer valt flauw als ze oog in oog staat met Abigail. Nicole vraagt Philip waarom Chloe haar niet in 

vertrouwen neemt en haar niet laat helpen.

9/6/2021 08:00 De Rolkrant 09.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

9/6/2021 09:30 Abdij Averbode Op bezoek bij de Abdij Averbode te Scherpenheuvel-Zichem

9/6/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

9/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 18 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

9/6/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

9/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 53 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

9/6/2021 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.

9/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12964 Brady is geschokt als hij Theresa vindt, die alles uit de kast haalt om Brady voorgoed te vervreemden. JJ gaat naar Chad en 

vraagt om advies. Jennifer valt flauw als ze oog in oog staat met Abigail. Nicole vraagt Philip waarom Chloe haar niet in 

vertrouwen neemt en haar niet laat helpen.

9/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/6/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

9/6/2021 13:55 Een Engel Van Een Man Doodbrave leden van zangvereniging maken een onschuldig slippertje in de 'metropool' Antwerpen en dat leidt tot wat 

drukte in hun provinciestadje Lier. Bijzonder vrije bewerking van Felix Timmermans' novelle De zachte keel uit de bundel 

Pijp en tabak. Het filmdebuut van de populaire Vlaamse komiek Charles Janssens als 'Bonifacius'. De naderhand als 

bekende regisseur bekendgeworden Fred Engelen debuteerde als filmacteur in de rol van de dirigent. 1939

9/6/2021 15:30 Jillali  Jillali, het jonge koetsiertje uit Meknès, is de enige broodwinner van een grote familie. Hij wacht op klanten aan de poort 

van de stad. De taxi's doen hem steeds heviger concurrentie aan. Een Europeaan, aangelokt door een romantische rondrit, 

neemt plaats in de koets van Jillali. Tijdens de rit ontstaat sympathie die al snel plaats maakt voor echte vriendschap. 

Bij het afscheid laat de vreemdeling vaag doorschemeren dat hij wellicht iets kan ondernemen om Jillali een beter bestaan 

in Europa te bezorgen. 1965

9/6/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

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

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

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

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

tante Cordula.  Aflevering 3

9/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



9/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8188 Shauna verzekert Ridge ervan dat zij er voor hem zal zijn als Brooke dat niet kan. Na een hevig gevecht met Brooke verklaart 

Thomas de oorlog aan haar en de Logans. 

9/6/2021 17:00 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

9/6/2021 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, ...

9/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12965 Theresa brengt haar laatste dag door in Salem ... Lucas en Adrienne maken zich klaar om in het huwelijksbootje te stappen. 

Lucas waarschuwt Kate om zich niet te bemoeien, terwijl de nerveuze Adrienne herinneringen ophaalt met Steve en Kayla.

9/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8189 Bill komt Shauna tegen in het ziekenhuis. Hij waarschuwt haar uit de buurt te blijven van de Loganvrouwen. 

Thomas manipuleert Danny om iets te doen dat Brookes huwelijk schade toebrengt. 

9/6/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

9/6/2021 19:30 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

9/6/2021 20:05 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

9/6/2021 21:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

9/6/2021 21:55 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

9/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 53 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

9/6/2021 23:10 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

9/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/6/2021 23:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden uit 

concentratiekampen (1982)

10/6/2021 00:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

10/6/2021 00:40 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

10/6/2021 01:40 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

10/6/2021 02:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

10/6/2021 03:00 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

10/6/2021 03:35 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

10/6/2021 04:30 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

10/6/2021 05:25 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

10/6/2021 05:55 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

10/6/2021 06:20 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

10/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8189 Bill komt Shauna tegen in het ziekenhuis. Hij waarschuwt haar uit de buurt te blijven van de Loganvrouwen. 

Thomas manipuleert Danny om iets te doen dat Brookes huwelijk schade toebrengt. 

10/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12965 Theresa brengt haar laatste dag door in Salem ... Lucas en Adrienne maken zich klaar om in het huwelijksbootje te stappen. 

Lucas waarschuwt Kate om zich niet te bemoeien, terwijl de nerveuze Adrienne herinneringen ophaalt met Steve en Kayla.

10/6/2021 08:00 De Rolkrant 10.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

10/6/2021 09:30 10000 Zusters van Liefde 10.000 Zusters van Liefde

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

10/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 19 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

10/6/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

10/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



10/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 54 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

10/6/2021 12:00 Boekenfoyer Nieuwe aflevering

10/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12965 Theresa brengt haar laatste dag door in Salem ... Lucas en Adrienne maken zich klaar om in het huwelijksbootje te stappen. 

Lucas waarschuwt Kate om zich niet te bemoeien, terwijl de nerveuze Adrienne herinneringen ophaalt met Steve en Kayla.

10/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/6/2021 13:10 De Hemel op Aarde 1954. Charles Engel, bijgenaamd "Engeltje" heeft een gelukkig gezin. Zijn vrouw Martje heeft een café "De Hemel op aarde" 

en hun enige zoon Alex zal binnen enkele dagen trouwen. Tijdens zijn legerdienst heeft Alex een zangeres Eva ontmoet die 

nu het huwelijksbootje van Alex aan het wankelen brengt. Komische toestanden met Charles Janssens op zijn best. 1954

10/6/2021 14:55 Retro Eclips: Als De Ooievaar Komt Retro Als De Ooievaar Komt

10/6/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1976

10/6/2021 15:45 Tijd voor de revue De lift is defect (afl. 15)  Stel je voor: in een poepsjiek hotel is de lift defect, en moet piccolo Lewie de voorname gasten 

de trap opdragen! Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in

 november gespeeld wordt.

10/6/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

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

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

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

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

tante Cordula.  Aflevering 4

10/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

10/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8189 Bill komt Shauna tegen in het ziekenhuis. Hij waarschuwt haar uit de buurt te blijven van de Loganvrouwen. 

Thomas manipuleert Danny om iets te doen dat Brookes huwelijk schade toebrengt. 

10/6/2021 17:00 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

10/6/2021 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, ...

10/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12966 Abigail dringt er bij Jennifer op aan dat ze verstopt moet blijven voor de rest van de wereld. Ondertussen praat Gabi met 

Dario over haar gevoelens voor Chad, terwijl Chad met Andre over hetzelfde praat. Kayla is boos als ze hoort dat Jade weer 

betrokken is bij Joey.

10/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8190 Shauna vertelt Flo dat ze Ridge heeft gezoend toen hij laveloos was. Ridge is overweldigd als Brooke hem confronteert met 

de nacht die hij doorbracht met Shauna. 

10/6/2021 19:00 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

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

Mussolini en Duitsland.

10/6/2021 19:55 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

10/6/2021 20:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

10/6/2021 21:25 De Daken van Rome De Daken van Rome

10/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

10/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 54 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

10/6/2021 23:10 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

10/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/6/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 49, De Schelde van bron tot monding documentaire 1995, De bom muziekfilmpje

1984, Leegstaande huizen korte speelfilm  1988

11/6/2021 00:40 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

11/6/2021 00:45 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden



11/6/2021 01:30 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

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

Mussolini en Duitsland.

11/6/2021 02:25 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

11/6/2021 03:05 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

11/6/2021 03:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

11/6/2021 04:35 De Daken van Rome De Daken van Rome

11/6/2021 05:25 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

11/6/2021 06:25 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

11/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8190 Shauna vertelt Flo dat ze Ridge heeft gezoend toen hij laveloos was. Ridge is overweldigd als Brooke hem confronteert met 

de nacht die hij doorbracht met Shauna. 

11/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12966 Abigail dringt er bij Jennifer op aan dat ze verstopt moet blijven voor de rest van de wereld. Ondertussen praat Gabi met 

Dario over haar gevoelens voor Chad, terwijl Chad met Andre over hetzelfde praat. Kayla is boos als ze hoort dat Jade weer 

betrokken is bij Joey.

11/6/2021 08:00 De Rolkrant 11.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

11/6/2021 09:30 Levende Stenen Sint-Sixtusabdij Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

11/6/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

11/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 20 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

11/6/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

11/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

11/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 55 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

11/6/2021 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.

11/6/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12966 Abigail dringt er bij Jennifer op aan dat ze verstopt moet blijven voor de rest van de wereld. Ondertussen praat Gabi met 

Dario over haar gevoelens voor Chad, terwijl Chad met Andre over hetzelfde praat. Kayla is boos als ze hoort dat Jade weer 

betrokken is bij Joey.

11/6/2021 12:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/6/2021 13:00 De Spotvogel 1954 van Edith Kiel  -Dokter Peeters heeft onverwacht van zijn oom een huis geërfd maar heeft nog niet de gelegenheid 

gehad om het aan zijn vrouw te vertellen door het vele werk. De dag nadien ontdekt hij dat er in dat huis een cabaret is. 

Felix is blij dat hij nog niets aan zijn vrouw heeft gezegd en wil eerst wel eens met de meisjes kennis maken. Bij zijn bezoek 

wordt hij echter herkend en alles dreigt nu aan het licht komen. Hij schakelt zijn dubbelganger, Louis Appel de marktkramer, 

in die vanaf nu voor de huisdokter moet doorgaan. 

11/6/2021 14:35 Wonderdoktoor Steven Martens wil zich als dorpsdokter vestigen. Zijn neef Boone, een sluwe boer, weet zo te schipperen dat Steven 

optreedt als "Wonderdoktoor". Zo krijgt hij een uitgebreid kliënteel. Steven weigert met Marietje, de dochter van de 

burgemeester, te trouwen. Daarom laat de verbolgen dorpspotentaat een onderzoek instellen, waarbij het diploma van 

Steven moet boven komen. De jonge dokter is natuurlijk van vervolging ontslagen, maar de dorpelingen voelen zich 

bedrogen en blijven weg. 1936 Jan Vanderheyden

11/6/2021 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

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

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

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn



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

tante Cordula.  Aflevering 5

11/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

11/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8190 Shauna vertelt Flo dat ze Ridge heeft gezoend toen hij laveloos was. Ridge is overweldigd als Brooke hem confronteert met 

de nacht die hij doorbracht met Shauna. 

11/6/2021 17:00 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door 

UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

11/6/2021 17:30 Histoire de la Liaison Belgique Congo De geschiedenis van de luchtverbinding tussen België en Congo. Vanaf het begin met Edmond Thieffry in 1925 tot de 

duizendste vlucht in maart 1950. 1950

11/6/2021 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, ...

11/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12967 Adrienne wordt getroost door Sonny, die zijn moeder belooft dat hij haar zal helpen bij het oplossen van het dilemma. 

JJ bekent een geheim aan Rafe. Chad en Gabi zijn het erover eens dat ze even uit elkaar moeten gaan om erachter te komen hoe 

ze zich echt voelen.

11/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8191 Thomas probeert Shauna zover te krijgen dat ze hem helpt de relatie van Brooke en Ridge kapot te maken. Liam stemt toe 

om Hope te helpen en Thomas zo ver mogelijk uit de buurt van Douglas te houden. 

11/6/2021 19:00 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

11/6/2021 19:30 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

11/6/2021 20:25 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

11/6/2021 20:50 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

11/6/2021 21:20 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

11/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

11/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 55 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

11/6/2021 23:10 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

11/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/6/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 50, De ongenadige Everest  report. beklimming berg 1995

12/6/2021 00:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

12/6/2021 00:40 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

12/6/2021 01:35 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

12/6/2021 02:30 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

12/6/2021 03:29 (H)Echte Momenten Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke 

herinneringen op.

12/6/2021 03:35 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

12/6/2021 03:55 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

12/6/2021 04:25 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

12/6/2021 05:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

12/6/2021 06:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8187 Brooke valt uit tegen Thomas en hun woordenwisseling escaleert volledig. Ridge vertelt Shauna over zijn 

huwelijksproblemen met Brooke. Zij kiest zijn kant. 

12/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8188 Shauna verzekert Ridge ervan dat zij er voor hem zal zijn als Brooke dat niet kan. Na een hevig gevecht met Brooke verklaart 

Thomas de oorlog aan haar en de Logans. 

12/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8189 Bill komt Shauna tegen in het ziekenhuis. Hij waarschuwt haar uit de buurt te blijven van de Loganvrouwen. 

Thomas manipuleert Danny om iets te doen dat Brookes huwelijk schade toebrengt. 

12/6/2021 08:00 De Rolkrant 12.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

12/6/2021 09:30 Museum moderne religieuze kunst Museum moderne religieuze kunst



12/6/2021 10:05 Door de Overlevenden Muziekspecial met Door de Overlevenden

12/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 21 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

12/6/2021 10:55 Eclips TV Op Stap: Het strand van Sint-Anneke Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

12/6/2021 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, ...

12/6/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1986

12/6/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 12963 Terwijl Brady zijn pijn en verwarring over Theresa's recente schijnbaar zelfdestructieve gedrag aan Nicole toevertrouwt, 

verzekert Theresa Shane dat ze zich volledig inzet om haar plan door te voeren. Justin legt zijn zaak voor strafvermindering 

voor aan de rechtbank en houdt vol dat Hope aan psychische problemen leed.

12/6/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12964 Brady is geschokt als hij Theresa vindt, die alles uit de kast haalt om Brady voorgoed te vervreemden. JJ gaat naar Chad en 

vraagt om advies. Jennifer valt flauw als ze oog in oog staat met Abigail. Nicole vraagt Philip waarom Chloe haar niet in 

vertrouwen neemt en haar niet laat helpen.

12/6/2021 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 12965 Theresa brengt haar laatste dag door in Salem ... Lucas en Adrienne maken zich klaar om in het huwelijksbootje te stappen. 

Lucas waarschuwt Kate om zich niet te bemoeien, terwijl de nerveuze Adrienne herinneringen ophaalt met Steve en Kayla.

12/6/2021 13:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/6/2021 13:55 De Duivel Te Slim Komedie 1960. Het enige wat Pol Rubens met de Grote Paul gemeen heeft is zijn woonplaats Antwerpen. Pols problemen 

beginnen als hij zijn portemonnee kwijt is en zich in gebrekkig Duits probeert te redden. Zijn stuntelingen brengen hem en 

zijn vriend op een schip van misdadigers. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Cois Cassiers en Jef Cassiers

12/6/2021 15:30 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

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

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

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

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

tante Cordula.  Aflevering 6

12/6/2021 15:50 Min Of Meer Kontraregem is een klein dorp met mensen die eigenlijk allemaal min of meer zondaars zijn. De burgemeester en pastoor 

van het dorp liggen al lange tijd met elkaar in de clinch. Dit bereikt een hoogtepunt wanneer jonge paartjes staan te vrijen 

in de inrijpoort van schoenmaker Frans Nagel. De pastoor wil dat Frans deze "poort der zonden" meteen sluit. 

De burgemeester heeft daar echter een andere mening over. 1955. Edith Kiel

12/6/2021 17:25 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien. 

Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie, 

de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'. 

En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen. 

1958.  Wim Telders

12/6/2021 18:15 Tijd voor de revue De lift is defect (afl. 15)  Stel je voor: in een poepsjiek hotel is de lift defect, en moet piccolo Lewie de voorname gasten 

de trap opdragen! Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in 

november gespeeld wordt.

12/6/2021 18:40 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, ...

12/6/2021 18:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

12/6/2021 19:40 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

12/6/2021 20:15 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

12/6/2021 21:10 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen



12/6/2021 21:30 En Route Savoi Mont Blanc 1 En Route Savoi Mont Blanc 1

12/6/2021 21:45 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

12/6/2021 22:00 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

12/6/2021 22:20 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

12/6/2021 22:35 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

12/6/2021 23:10 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

12/6/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/6/2021 23:45 Meeuwen sterven in de haven De film gaat over een gekweld personage zonder naam, die op de dool is in de havenstad Antwerpen. Hij is op de vlucht 

voor de moord op zijn vrouw. Hij wordt alleen begrepen door een weeskindje en twee vrouwen die hem proberen te helpen. 

Aan hem wordt gevraagd het weeskindje te ontvoeren en hij staat voor een moeilijke beslissing die hem zijn vrijheid kan 

brengen.  Dramafilm uit 1955. De film is opgenomen in zwart-wit. 

De regie was in handen van Rik Kuypers, Ivo Michiels en Roland Verhavert

13/6/2021 01:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

13/6/2021 01:15 Europa Park 2019 Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park 

dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.

13/6/2021 01:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

13/6/2021 02:35 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

13/6/2021 03:05 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

13/6/2021 04:00 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

13/6/2021 04:20 En Route Savoi Mont Blanc 1 En Route Savoi Mont Blanc 1

13/6/2021 04:35 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

13/6/2021 04:50 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

13/6/2021 05:10 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

13/6/2021 05:30 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

13/6/2021 06:00 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

13/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8190 Shauna vertelt Flo dat ze Ridge heeft gezoend toen hij laveloos was. Ridge is overweldigd als Brooke hem confronteert met 

de nacht die hij doorbracht met Shauna. 

13/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8191 Thomas probeert Shauna zover te krijgen dat ze hem helpt de relatie van Brooke en Ridge kapot te maken. Liam stemt toe 

om Hope te helpen en Thomas zo ver mogelijk uit de buurt van Douglas te houden. 

13/6/2021 08:00 De Rolkrant 13.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

13/6/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

13/6/2021 10:20 MuziekSpecial: Glennis Grace Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour

13/6/2021 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 

13/6/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

13/6/2021 11:05 Tijd voor de revue Home Sweet Home (afl. 16) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt.

13/6/2021 11:25 De Herkenwijsjes Afl. 32 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen 

13/6/2021 12:05 Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester Vier weken lang grasduint Bart Vandekerkhove, initiatiefnemer van het muzikaal-poëtisch project Gezelle Gezongen in zijn 

archief en laat hij u kennis maken met enkele pareltjes van Vlaanderens meest muzikaal vertaalde dichter: Guido Gezelle. 

Aflevering 1 

13/6/2021 12:25 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/6/2021 12:35 Pareltjes Pareltjes van muziek 

13/6/2021 13:15 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen



13/6/2021 14:10 Boevenprinses Handige fotografe Jo Markus werkt voor een Antwerps weekblad en wordt wegens haar adellijke moeder de "Prinses" 

genoemd. Haar collega-reporters Piet en Pierre komen overal te laat en zij is hen steeds te snel af. De vader van Jo, 

professor Markus, verdient met zijn wetenschappelijk werk weinig geld en zit in financiële problemen. Jo wil wat 

bijverdienen en opent een bierkelder. Hier worden echter al snel duistere zaken gepland zoals een overval op een 

diamantslijperij. Het reportersduo Piet en Pierre verlenen hun medewerking aan de overval om de primeur te hebben. 

1956 Edith Kiel

13/6/2021 15:50 Mijn Man Doet Dat Niet 1956. Jan Peeters heeft een gelukkig huwelijk en is vader van een flinke baby. Hij is vlijtig en deftig en zijn vrouw Annie zegt 

iedere keer wanneer ze fouten ziet van andere mannen:"Mijn man doet dat niet". Een goede reputatie kan vlug omslaan 

wanneer vier verschillende vrouwen voor Jan een das kopen als verjaardagsgeschenk. Edith Kiel.

13/6/2021 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, ...

13/6/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

13/6/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/6/2021 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8187 Brooke valt uit tegen Thomas en hun woordenwisseling escaleert volledig. Ridge vertelt Shauna over zijn 

huwelijksproblemen met Brooke. Zij kiest zijn kant. 

13/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8188 Shauna verzekert Ridge ervan dat zij er voor hem zal zijn als Brooke dat niet kan. Na een hevig gevecht met Brooke verklaart 

Thomas de oorlog aan haar en de Logans. 

13/6/2021 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8189 Bill komt Shauna tegen in het ziekenhuis. Hij waarschuwt haar uit de buurt te blijven van de Loganvrouwen. 

Thomas manipuleert Danny om iets te doen dat Brookes huwelijk schade toebrengt. 

13/6/2021 19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8190 Shauna vertelt Flo dat ze Ridge heeft gezoend toen hij laveloos was. Ridge is overweldigd als Brooke hem confronteert met 

de nacht die hij doorbracht met Shauna. 

13/6/2021 19:45 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

13/6/2021 20:40 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

13/6/2021 21:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

13/6/2021 22:35 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

13/6/2021 23:30 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

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

Mussolini en Duitsland.

14/6/2021 00:25 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

14/6/2021 00:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

14/6/2021 01:00 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

14/6/2021 02:00 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

14/6/2021 02:55 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

14/6/2021 03:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

14/6/2021 04:50 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

14/6/2021 05:45 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

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

Mussolini en Duitsland.

14/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8191 Thomas probeert Shauna zover te krijgen dat ze hem helpt de relatie van Brooke en Ridge kapot te maken. Liam stemt toe 

om Hope te helpen en Thomas zo ver mogelijk uit de buurt van Douglas te houden. 

14/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12967 Adrienne wordt getroost door Sonny, die zijn moeder belooft dat hij haar zal helpen bij het oplossen van het dilemma. 

JJ bekent een geheim aan Rafe. Chad en Gabi zijn het erover eens dat ze even uit elkaar moeten gaan om erachter te komen hoe 

ze zich echt voelen.


