
14/6/2021 08:00 De Rolkrant 14.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

14/6/2021 09:30 Jezustriologie Braambos - Jezustriologie

14/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

14/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 22 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

14/6/2021 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, ...

14/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

14/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 56 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

14/6/2021 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.

14/6/2021 12:20 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.

14/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/6/2021 13:05 Eclips TV Op Stap: Maatjes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

14/6/2021 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1986

14/6/2021 13:55 Janssens Tegen Peeters 1940. Bij de verloving van Wieske en Fred komt er protest van de toekomstige schoonouders. Wieskes moeder wenst haar 

dochter niet in het huwelijk te zien treden met de zoon van een cafébaas. De moeder van Fred vindt haar zoon te goed om 

met de bakkersdochter te trouwen. Het aanstaande koppel trekt zich van de mening van hun ouders weinig aan, 

maar de situatie escaleert. 

14/6/2021 15:40 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.

14/6/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

14/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

14/6/2021 16:35 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. 

14/6/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

14/6/2021 17:35 Eclips TV Op Stap: KA Legerdag Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

14/6/2021 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, ...

14/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12968 Adrienne wordt getroost door Sonny, die zijn moeder belooft dat hij haar zal helpen het dilemma op te lossen. JJ biecht 

een geheim op aan Rafe terwijl Abigail aan Jennifer haar twijfel uit of Chad nog wel van haar houdt.

14/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8192 Ridge maakt een drastische verandering door om de relatie tussen hem, Steffy en Thomas te repareren. Katie en Will delen 

een ontroerend moment, voordat zij en Bill informatie krijgen over donatie.

14/6/2021 19:00 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

14/6/2021 20:00 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

14/6/2021 20:30 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

14/6/2021 20:40 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 



Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2

14/6/2021 21:00 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

14/6/2021 21:15 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

14/6/2021 21:45 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

14/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

14/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 56 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

14/6/2021 23:10 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 1

14/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/6/2021 23:40 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

15/6/2021 01:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

15/6/2021 01:30 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

15/6/2021 01:50 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

15/6/2021 02:25 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)

15/6/2021 02:55 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

15/6/2021 03:10 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

15/6/2021 03:30 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

15/6/2021 04:25 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

15/6/2021 04:55 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

15/6/2021 05:10 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2

15/6/2021 05:25 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

15/6/2021 05:45 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

15/6/2021 06:10 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

15/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8192 Ridge maakt een drastische verandering door om de relatie tussen hem, Steffy en Thomas te repareren. Katie en Will delen 

een ontroerend moment, voordat zij en Bill informatie krijgen over donatie.

15/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12968 Adrienne wordt getroost door Sonny, die zijn moeder belooft dat hij haar zal helpen het dilemma op te lossen. JJ biecht 

een geheim op aan Rafe terwijl Abigail aan Jennifer haar twijfel uit of Chad nog wel van haar houdt.

15/6/2021 08:00 De Rolkrant 15.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

15/6/2021 09:30 Christenen en economie Christenen en economie 

15/6/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday Retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

15/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 23 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

15/6/2021 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, ...

15/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

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

15/6/2021 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.

15/6/2021 12:10 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

15/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12968 Adrienne wordt getroost door Sonny, die zijn moeder belooft dat hij haar zal helpen het dilemma op te lossen. JJ biecht 

een geheim op aan Rafe terwijl Abigail aan Jennifer haar twijfel uit of Chad nog wel van haar houdt.

15/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/6/2021 13:05 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes. 

15/6/2021 14:50 Retro Eclips: Boechout 1946-1952 Retro Boechout 1946-1952

15/6/2021 15:45 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 

15/6/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

15/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

15/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8192 Ridge maakt een drastische verandering door om de relatie tussen hem, Steffy en Thomas te repareren. Katie en Will delen 

een ontroerend moment, voordat zij en Bill informatie krijgen over donatie.

15/6/2021 17:00 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

15/6/2021 17:35 Eclips TV Op Stap: Maatjes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

15/6/2021 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, ...

15/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12969 Gabi deelt Chad haar keuze mee terwijl Shawn en JJ over hun relaties praten. Claire en Ciara werken hun eerste dag 

in het ziekenhuis. Theo beweert dat Valerie een leugenaar is. Sonny krijgt bezoek van Paul.

15/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8193 Brooke eist dat Shauna uit de buurt blijft van haar familie en in het bijzonder Ridge. Als Thomas hoort hoe Ridge nu leeft, 

viert hij zijn overwinning. 

15/6/2021 19:00 Roots 66 Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over 

de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, 

het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country. 

15/6/2021 19:25 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

15/6/2021 20:25 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

15/6/2021 21:20 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

15/6/2021 21:50 Op Bezoek: De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië

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

15/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

15/6/2021 23:10 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 2

15/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/6/2021 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

16/6/2021 00:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm  1978, De mannen van den John 



muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee  1973, 

Opening Bokrijk in 1954 door prins Albert 

16/6/2021 00:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

16/6/2021 00:55 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

16/6/2021 01:50 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

16/6/2021 02:45 Roots 66 Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over 

de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, 

het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country. 

16/6/2021 03:10 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

16/6/2021 04:10 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

16/6/2021 05:05 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.

16/6/2021 06:00 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

16/6/2021 06:30 Op Bezoek: De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië

16/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8193 Brooke eist dat Shauna uit de buurt blijft van haar familie en in het bijzonder Ridge. Als Thomas hoort hoe Ridge nu leeft, 

viert hij zijn overwinning. 

16/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12969 Gabi deelt Chad haar keuze mee terwijl Shawn en JJ over hun relaties praten. Claire en Ciara werken hun eerste dag 

in het ziekenhuis. Theo beweert dat Valerie een leugenaar is. Sonny krijgt bezoek van Paul.

16/6/2021 08:00 De Rolkrant 16.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

16/6/2021 09:30 Avonturiers voor God deel 3 Avonturiers voor God deel 3

16/6/2021 10:00 MuziekSpecial: : Yesterday Retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

16/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

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

16/6/2021 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, ...

16/6/2021 11:10 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

16/6/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 58 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

16/6/2021 12:04 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

16/6/2021 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.

16/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12969 Gabi deelt Chad haar keuze mee terwijl Shawn en JJ over hun relaties praten. Claire en Ciara werken hun eerste dag 

in het ziekenhuis. Theo beweert dat Valerie een leugenaar is. Sonny krijgt bezoek van Paul.

16/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/6/2021 13:05 Pareltjes Pareltjes van muziek 

16/6/2021 13:50 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

16/6/2021 14:45 Jommeke, De Schat Van De Zeerover De schat van de zeerover is een speelfilm (1968) die gemaakt is rond het personage Jommeke van Jef Nys. 

Het is een verfilming van het gelijknamig stripalbum De schat van de zeerover.

16/6/2021 15:55 De kruisweg van Max Selen De kruisweg van Max Selen  sfeerfilm 1980

16/6/2021 16:05 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

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



16/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8193 Brooke eist dat Shauna uit de buurt blijft van haar familie en in het bijzonder Ridge. Als Thomas hoort hoe Ridge nu leeft, 

viert hij zijn overwinning. 

16/6/2021 17:00 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

16/6/2021 17:15 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2

16/6/2021 17:30 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

16/6/2021 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, ...

16/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12970 Chad en Thomas vieren Thanksgiving en Thomas's verjaardag met de familie Horton zonder te weten dat Abigail op zolder 

verstopt zit. Kayla, Kimberly en Roman bezoeken het graf van Bo op de verjaardag van zijn dood. Shawn, Ciara, en Rafe 

bezoeken Hope.

16/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8194 Shauna heeft een idee hoe Flo haar plek terug zou kunnen krijgen binnen de Logan-familie. In een aangrijpend gesprek 

met Bill vertelt Katie hoe bang ze is om te sterven en Will niet te kunnen zien opgroeien. 

16/6/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)

16/6/2021 19:30 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

16/6/2021 20:05 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

16/6/2021 21:00 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

16/6/2021 21:55 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

16/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

16/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 58 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

16/6/2021 23:10 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 3

16/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/6/2021 23:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 51, De tand des tijds 1985 (restauratie St. Romboutstoren Mechelen ), 

Sometimes a wind blows  korte speelfilm 1988  

17/6/2021 00:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

17/6/2021 00:30 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

17/6/2021 01:25 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

17/6/2021 02:25 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)

17/6/2021 02:50 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

17/6/2021 03:25 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

17/6/2021 04:20 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

17/6/2021 05:15 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

17/6/2021 05:35 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

17/6/2021 06:10 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

17/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8194 Shauna heeft een idee hoe Flo haar plek terug zou kunnen krijgen binnen de Logan-familie. In een aangrijpend gesprek 

met Bill vertelt Katie hoe bang ze is om te sterven en Will niet te kunnen zien opgroeien. 

17/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12970 Chad en Thomas vieren Thanksgiving en Thomas's verjaardag met de familie Horton zonder te weten dat Abigail op zolder 

verstopt zit. Kayla, Kimberly en Roman bezoeken het graf van Bo op de verjaardag van zijn dood. Shawn, Ciara, en Rafe 

bezoeken Hope.

17/6/2021 08:00 De Rolkrant 17.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



17/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

17/6/2021 09:30 Wereldbeelden John Tavener Lucette Verboven in gesprek met Sir John Tavener. Deze componist van wereldformaat wist met zijn compositie 'Song for 

Athene', tijdens de begrafenisplechtigheid van prinses Diana, talrijke rouwenden te ontroeren. Al in de jaren zestig werd hij 

bekend toen de Beatles zijn populaire cantata 'The Whale' op hun Apple label opnamen. Prins Charles ridderde hem voor 

zijn muzikale verdiensten. In de jaren zeventig trad hij toe tot de orthodoxe kerk waardoor zijn werk een mystieke, 

oosterse invloed kreeg. 

17/6/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday Retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

17/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

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

17/6/2021 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, ...

17/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

17/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

17/6/2021 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.

17/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12970 Chad en Thomas vieren Thanksgiving en Thomas's verjaardag met de familie Horton zonder te weten dat Abigail op zolder 

verstopt zit. Kayla, Kimberly en Roman bezoeken het graf van Bo op de verjaardag van zijn dood. Shawn, Ciara, en Rafe 

bezoeken Hope.

17/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/6/2021 13:10 Met de Helm Geboren 1939. Een melodramatische volkskomedie met Bruyninckx als flinke van het platteland, verliefd op de dochter van een 

kasteelheer. Door de nood gedwongen beproeft hij zijn geluk in Antwerpen, dat loopt niet van een leien dakje maar 

uiteindelijk zal de met de helm geboren jongeman onrecht en beproeving overwinnen. 

Komedie van Jan Vanderheyden met o.a. Jef Bruyninckx, Nand Buyl, Tilly Janssens, Germaine Loosveldt en Fred Engelen. 

17/6/2021 14:40 Diefstal Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt 

de pull terug naar de winkel. 1968

17/6/2021 15:00 You Gotta Stop You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971

17/6/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1986

17/6/2021 15:45 Tijd voor de revue Een wijze raad (afl. 17)  De psychiater heeft een wijze raad voor de man die duidelijk onder de sloef ligt van zijn bazige 

vrouw. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in november 

wordt gespeeld wordt

17/6/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

17/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

17/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8194 Shauna heeft een idee hoe Flo haar plek terug zou kunnen krijgen binnen de Logan-familie. In een aangrijpend gesprek 

met Bill vertelt Katie hoe bang ze is om te sterven en Will niet te kunnen zien opgroeien. 

17/6/2021 17:00 Belcar Historic Cup New Race Festival Zolder Belcar Historic Cup New Race Festival Zolder

17/6/2021 17:30 Eclips TV op Stap: Hunnegem Feest Rondleiding Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

17/6/2021 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, ...

17/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12971 JJ herenigt zich met Abigail. Als Brady thuiskomt doet hij alsof hij helemaal niet is geraakt door Theresa's vertrek. 

Brady en Philip ruziën over zaken. Eduardo en Kate vieren Thanksgiving samen.

17/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8195 Shauna is stomverbaasd als Flo zegt dat haar gift anoniem zal zijn. Katie is dankbaar als ze hoort dat er een donornier 



beschikbaar is gesteld door een anonieme beschermengel. 

17/6/2021 19:00 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

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

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

17/6/2021 20:00 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

17/6/2021 20:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

17/6/2021 21:25 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

17/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

17/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

17/6/2021 23:10 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 4

17/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/6/2021 23:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 53, Reuzegom Leuven  sfeerfilm 2002 , Kerstmarkt 2000 in Leuven reportage  

2000, Hemels gevoel  toeristisch 2000, De appel  animatiefilm  1985 

18/6/2021 00:35 Belcar Historic Cup New Race Festival Zolder Belcar Historic Cup New Race Festival Zolder

18/6/2021 01:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

18/6/2021 01:10 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

18/6/2021 01:25 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2

18/6/2021 01:40 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

18/6/2021 02:00 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

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

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

18/6/2021 03:05 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

18/6/2021 04:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

18/6/2021 05:00 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

18/6/2021 05:55 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

18/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8195 Shauna is stomverbaasd als Flo zegt dat haar gift anoniem zal zijn. Katie is dankbaar als ze hoort dat er een donornier 

beschikbaar is gesteld door een anonieme beschermengel. 

18/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12971 JJ herenigt zich met Abigail. Als Brady thuiskomt doet hij alsof hij helemaal niet is geraakt door Theresa's vertrek. 

Brady en Philip ruziën over zaken. Eduardo en Kate vieren Thanksgiving samen.

18/6/2021 08:00 De Rolkrant 18.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

18/6/2021 09:30 Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas

18/6/2021 10:05 MuziekSpecial: : Yesterday Retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

18/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 2 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 03 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

18/6/2021 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, ...

18/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

18/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 



18/6/2021 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.

18/6/2021 12:12 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

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

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

18/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12971 JJ herenigt zich met Abigail. Als Brady thuiskomt doet hij alsof hij helemaal niet is geraakt door Theresa's vertrek. 

Brady en Philip ruziën over zaken. Eduardo en Kate vieren Thanksgiving samen.

18/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/6/2021 13:05 Sinjorenbloed Blunderkomedie met kleine komiek Janssens die zijn naar het buitenland gevluchte broer Bergers wil helpen, maar zelf het 

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

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

18/6/2021 14:55 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de  

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

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

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

soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, 

Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

18/6/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

18/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

18/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8195 Shauna is stomverbaasd als Flo zegt dat haar gift anoniem zal zijn. Katie is dankbaar als ze hoort dat er een donornier 

beschikbaar is gesteld door een anonieme beschermengel. 

18/6/2021 17:00 Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria

18/6/2021 17:35 Eclips TV Op Stap: Sinksenfoor Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

18/6/2021 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, ...

18/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12972 Sonny zet Adrienne onder druk om te beslissen, maar ze weet niet zeker of ze dat wel kan. Rafe doet een beroep op Steve 

om hem te helpen met Hope's hachelijke situatie. Hope vindt een onwaarschijnlijke bondgenoot... Kayla is het met Steve 

eens dat ze iets voor Hope moet doen.

18/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8196 Wyatt en Sally passen op Beth en Douglas terwijl Hope en Liam naar het ziekenhuis gaan om Katie te steunen. 

Alle families zijn daar voor haar, en Shauna staat ondertussen Flo bij. 

18/6/2021 19:00 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

18/6/2021 19:35 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

18/6/2021 20:30 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

18/6/2021 20:55 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

18/6/2021 21:20 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

18/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

18/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

18/6/2021 23:10 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

18/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/6/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 54, De Leuvense vaart 250 jaar  2000 , Schoon Lier  2002 , Baankampioenschap 

beroepsrenners 1932 te Ter Hulpe 

19/6/2021 00:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

19/6/2021 00:40 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

19/6/2021 01:40 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

19/6/2021 02:35 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

19/6/2021 03:30 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

19/6/2021 04:00 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

19/6/2021 04:30 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

19/6/2021 05:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

19/6/2021 06:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8192 Ridge maakt een drastische verandering door om de relatie tussen hem, Steffy en Thomas te repareren. Katie en Will delen 

een ontroerend moment, voordat zij en Bill informatie krijgen over donatie.

19/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8193 Brooke eist dat Shauna uit de buurt blijft van haar familie en in het bijzonder Ridge. Als Thomas hoort hoe Ridge nu leeft, 

viert hij zijn overwinning. 

19/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8194 Shauna heeft een idee hoe Flo haar plek terug zou kunnen krijgen binnen de Logan-familie. In een aangrijpend gesprek met 

Bill vertelt Katie hoe bang ze is om te sterven en Will niet te kunnen zien opgroeien. 

19/6/2021 08:00 De Rolkrant 19.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

19/6/2021 09:30 Vlamingen in Rome deel 2 Vlamingen in Rome deel 2

19/6/2021 10:05 MuziekSpecial : Yvan Guilini Muziekspecial Verrassing

19/6/2021 10:20 Eclips TV Op Stap: Maatjes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

19/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 3 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/6/2021 10:55 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

19/6/2021 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, ...

19/6/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1967

19/6/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 12968 Adrienne wordt getroost door Sonny, die zijn moeder belooft dat hij haar zal helpen het dilemma op te lossen. JJ biecht 

een geheim op aan Rafe terwijl Abigail aan Jennifer haar twijfel uit of Chad nog wel van haar houdt.

19/6/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12969 Gabi deelt Chad haar keuze mee terwijl Shawn en JJ over hun relaties praten. Claire en Ciara werken hun eerste dag 

in het ziekenhuis. Theo beweert dat Valerie een leugenaar is. Sonny krijgt bezoek van Paul.

19/6/2021 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12970 Chad en Thomas vieren Thanksgiving en Thomas's verjaardag met de familie Horton zonder te weten dat Abigail op zolder 

verstopt zit. Kayla, Kimberly en Roman bezoeken het graf van Bo op de verjaardag van zijn dood. Shawn, Ciara, en Rafe 

bezoeken Hope.

19/6/2021 13:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/6/2021 13:50 Rendez-Vous In 't Paradijs De weduwe Fien Appel, eigenares van een pasteibakkerij, is de buurvrouw van cafébaas Camille, een weduwnaar. Camille 

zou dolgraag met Fien willen trouwen maar zij denkt eerst en vooral aan de toekomst van haar dochters. Haar knecht Julleke,

die veel van de dochters houdt, vreest dat Camille zijn bazin niet zal kunnen overhalen en geeft Camille de raad een 

gepaste vrouw te vinden via een huwelijksmakelaar. Hij maakt een rendez-vous in de bar "In het Paradijs". Edith Kiel, 1957.

19/6/2021 15:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

19/6/2021 16:00 Veel Geluk Monica Tragikomedie over vier jonge meisjes, een actrice, een zangeres, een danseres en een studente die samen op gemeubelde 



kamers wonen en hun strijd om hun toekomst. België 1941. Drama van Jan Vanderheyden. 

Met o.a. Louisa Colpijn, Martha Dua, Vera Bosmans, Marina Candael en Toontje Janssens.

19/6/2021 17:25 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 1

19/6/2021 18:15 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.

19/6/2021 18:35 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

19/6/2021 18:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

19/6/2021 19:40 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

19/6/2021 20:10 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

19/6/2021 21:05 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

19/6/2021 21:25 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

19/6/2021 21:35 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2

19/6/2021 21:50 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

19/6/2021 22:15 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

19/6/2021 22:40 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

19/6/2021 23:10 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 6

19/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/6/2021 23:45 Doctor Vlimmen Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen woont 

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

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

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

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

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

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

20/6/2021 01:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

20/6/2021 01:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

20/6/2021 02:40 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

20/6/2021 03:05 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

20/6/2021 04:05 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

20/6/2021 04:25 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

20/6/2021 04:35 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2

20/6/2021 04:50 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

20/6/2021 05:15 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

20/6/2021 05:35 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

20/6/2021 06:05 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

20/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8195 Shauna is stomverbaasd als Flo zegt dat haar gift anoniem zal zijn. Katie is dankbaar als ze hoort dat er een donornier 



beschikbaar is gesteld door een anonieme beschermengel. 

20/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8196 Wyatt en Sally passen op Beth en Douglas terwijl Hope en Liam naar het ziekenhuis gaan om Katie te steunen. 

Alle families zijn daar voor haar, en Shauna staat ondertussen Flo bij. 

20/6/2021 08:00 De Rolkrant 20.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

20/6/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

20/6/2021 10:15 Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht in het Arjaantheater te Geraardsbergen

20/6/2021 10:50 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

20/6/2021 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, ...

20/6/2021 11:05 Tijd voor de revue Een wijze raad (afl. 17)  De psychiater heeft een wijze raad voor de man die duidelijk onder de sloef ligt van zijn bazige 

vrouw. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in november 

wordt gespeeld wordt

20/6/2021 11:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen

20/6/2021 12:10 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 2

20/6/2021 12:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/6/2021 12:35 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

20/6/2021 12:55 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

20/6/2021 13:05 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2

20/6/2021 13:20 Pareltjes Pareltjes van muziek 

20/6/2021 14:05 't Is Wreed In De Wereld 1954 - De heer Van Peborgh, een "artiste photographe", is na de dood van zijn vrouw alleen gebleven met zijn drie zonen 

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

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

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

20/6/2021 15:25 Uit Hetzelfde Nest België 1952. Komedie van Edith Kiel. Met o.a. Jos Gevers, Charles Janssens, Jaak de Voght, Gella Allaert en Jan de Vel. 

20/6/2021 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen

20/6/2021 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, ...

20/6/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

20/6/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/6/2021 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8192 Ridge maakt een drastische verandering door om de relatie tussen hem, Steffy en Thomas te repareren. Katie en Will delen 

een ontroerend moment, voordat zij en Bill informatie krijgen over donatie.

20/6/2021 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8193 Brooke eist dat Shauna uit de buurt blijft van haar familie en in het bijzonder Ridge. Als Thomas hoort hoe Ridge nu leeft, 

viert hij zijn overwinning. 

20/6/2021 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8194 Shauna heeft een idee hoe Flo haar plek terug zou kunnen krijgen binnen de Logan-familie. In een aangrijpend gesprek 

met Bill vertelt Katie hoe bang ze is om te sterven en Will niet te kunnen zien opgroeien. 

20/6/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8195 Shauna is stomverbaasd als Flo zegt dat haar gift anoniem zal zijn. Katie is dankbaar als ze hoort dat er een donornier

beschikbaar is gesteld door een anonieme beschermengel. 

20/6/2021 19:40 De Daken van New York De Daken van New York

20/6/2021 20:35 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

20/6/2021 21:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

20/6/2021 22:30 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)



20/6/2021 23:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

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

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

21/6/2021 00:25 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

21/6/2021 00:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

21/6/2021 01:00 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

21/6/2021 01:15 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

21/6/2021 01:35 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

21/6/2021 01:55 De Daken van New York De Daken van New York

21/6/2021 02:50 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

21/6/2021 03:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

21/6/2021 04:45 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

21/6/2021 05:40 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

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

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

21/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8196 Wyatt en Sally passen op Beth en Douglas terwijl Hope en Liam naar het ziekenhuis gaan om Katie te steunen. Alle families 

zijn daar voor haar, en Shauna staat ondertussen Flo bij. 

21/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12972 Sonny zet Adrienne onder druk om te beslissen, maar ze weet niet zeker of ze dat wel kan. Rafe doet een beroep op Steve 

om hem te helpen met Hope's hachelijke situatie. Hope vindt een onwaarschijnlijke bondgenoot... Kayla is het met Steve eens 

dat ze iets voor Hope moet doen.


