
21/6/2021 08:00 De Rolkrant 21.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

21/6/2021 09:30 Avonturiers voor God Joachim Coens aan het woord

21/6/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

21/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 4 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 04 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

21/6/2021 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, ...

21/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

21/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 61 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 61

21/6/2021 12:00 Peegie In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys  Afl.1/8

21/6/2021 12:20 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.

21/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/6/2021 13:05 Eclips TV Op Stap: Vliegmeeting Overboelare Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

21/6/2021 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1967

21/6/2021 13:55 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

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

begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 

1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben, Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, 

Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

21/6/2021 15:40 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 

gespeeld wordt.

21/6/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

21/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

21/6/2021 16:35 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. 

21/6/2021 17:00 En Route Voorjaar  10 Dessel Pagadderpad - Carnaval deel 1 - One Day Return Ski reportage - Reisvlog Mykonos

21/6/2021 17:30 Eclips TV op Stap: Burn Out Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

21/6/2021 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, ...

21/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12973 Adrienne wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, terwijl een bezorgde Sonny, Justin en Lucas volgen. Jennifer roept

Laura naar haar huis om te onthullen dat Abigail nog leeft. Ze is van slag als ze ziet dat haar moeder niet verrast is.

21/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8197 Flo en Katie worden geopereerd terwijl hun families in spanning afwachten. Na de transplantatie vraagt Katie of ze haar 

geheime donor mag ontmoeten. 

21/6/2021 19:00 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

21/6/2021 20:00 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

21/6/2021 20:30 Vliegers in de lucht van Bali Vliegers in de lucht van Bali

21/6/2021 20:50 En Route Voorjaar 11 Carnaval deel 2 - Ski Tignes Ijsduiken - Tignes Guerlain Chicherit - Noorwegen

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

21/6/2021 21:45 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

21/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

21/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 61 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 61



21/6/2021 23:10 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.  

21/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/6/2021 23:40 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

22/6/2021 01:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

22/6/2021 01:30 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

22/6/2021 01:55 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

22/6/2021 02:20 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 9)

22/6/2021 02:50 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

22/6/2021 03:10 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

22/6/2021 03:35 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

22/6/2021 04:35 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

22/6/2021 05:05 Vliegers in de lucht van Bali Vliegers in de lucht van Bali

22/6/2021 05:25 En Route Voorjaar 11 Carnaval deel 2 - Ski Tignes Ijsduiken - Tignes Guerlain Chicherit - Noorwegen

22/6/2021 05:50 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

22/6/2021 06:20 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

22/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8197 Flo en Katie worden geopereerd terwijl hun families in spanning afwachten. Na de transplantatie vraagt Katie of ze haar 

geheime donor mag ontmoeten. 

22/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12973 Adrienne wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, terwijl een bezorgde Sonny, Justin en Lucas volgen. Jennifer roept

Laura naar haar huis om te onthullen dat Abigail nog leeft. Ze is van slag als ze ziet dat haar moeder niet verrast is.

22/6/2021 08:00 De Rolkrant 22.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

22/6/2021 09:30 Avonturiers voor God deel 3 Op bezoek bij avonturies voor God (deel 3)

22/6/2021 10:20 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

22/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 5 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 05 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

22/6/2021 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, ...

22/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

22/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 62 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 62

22/6/2021 12:00 Peegie In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys Afl.2/8

22/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12973 Adrienne wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, terwijl een bezorgde Sonny, Justin en Lucas volgen. Jennifer roept

Laura naar haar huis om te onthullen dat Abigail nog leeft. Ze is van slag als ze ziet dat haar moeder niet verrast is.

22/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/6/2021 13:10 A strange love affair Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor. 1985

22/6/2021 14:50 Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 

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

De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.

22/6/2021 15:20 Retro Eclips: De Tommie Story Retro De Tommie Story

22/6/2021 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 2

22/6/2021 16:05 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

22/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



22/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8197 Flo en Katie worden geopereerd terwijl hun families in spanning afwachten. Na de transplantatie vraagt Katie of ze 

haar geheime donor mag ontmoeten. 

22/6/2021 17:00 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

22/6/2021 17:35 Eclips TV Op Stap: Zandbergen 2018 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

22/6/2021 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, ...

22/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12974 Sonny probeert de ruzie tussen Justin en Lucas te stoppen, maar het is Marlena die er uiteindelijk in slaagt. Kayla ontvangt 

de laatste testresultaten van Adrienne. Kayla gaat de testresultaten bij Adrienne afleveren, maar ontdekt dat die vermist is.

22/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8198 De Logan-familie is verbijsterd als blijkt wie de anonieme nierdonor van Katie is. Brooke beschuldigt Shauna ervan Katie 

te gebruiken om Flo te helpen met de Logans. 

22/6/2021 19:00 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

22/6/2021 19:30 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

22/6/2021 20:25 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

22/6/2021 21:20 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

22/6/2021 21:50 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

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

22/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 62 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 62

22/6/2021 23:10 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.  

22/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/6/2021 23:40 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

22/6/2021 00:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Kessel-lo in de prehistorie  documentaire 2011 

23/6/2021 00:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

23/6/2021 00:55 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

23/6/2021 01:55 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

23/6/2021 02:50 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

23/6/2021 03:20 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

23/6/2021 04:15 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

23/6/2021 05:10 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.

23/6/2021 06:05 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

23/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8198 De Logan-familie is verbijsterd als blijkt wie de anonieme nierdonor van Katie is. Brooke beschuldigt Shauna ervan Katie 

te gebruiken om Flo te helpen met de Logans. 

23/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12974 Sonny probeert de ruzie tussen Justin en Lucas te stoppen, maar het is Marlena die er uiteindelijk in slaagt. Kayla ontvangt 

de laatste testresultaten van Adrienne. Kayla gaat de testresultaten bij Adrienne afleveren, maar ontdekt dat die vermist is.

23/6/2021 08:00 De Rolkrant 23.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

23/6/2021 09:30 Spirituele leider Jean Vanier Spirituele leider Jean Vanier



23/6/2021 09:55 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

23/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 6 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 06 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

23/6/2021 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, ...

23/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 63 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 63

23/6/2021 12:00 Peegie In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys Afl.3/8

23/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12974 Sonny probeert de ruzie tussen Justin en Lucas te stoppen, maar het is Marlena die er uiteindelijk in slaagt. Kayla ontvangt 

de laatste testresultaten van Adrienne. Kayla gaat de testresultaten bij Adrienne afleveren, maar ontdekt dat die vermist is.

23/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/6/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

23/6/2021 13:55 Roem van 't regiment Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport 

beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem 

aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge 

bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie

23/6/2021 15:20 Eclips TV Op Stap: Retrokoers Lombardsijde Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

23/6/2021 15:35 Uw verhaal: Verloren Duitse Duikboot Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .

23/6/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

23/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8198 De Logan-familie is verbijsterd als blijkt wie de anonieme nierdonor van Katie is. Brooke beschuldigt Shauna ervan Katie 

te gebruiken om Flo te helpen met de Logans. 

23/6/2021 17:00 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

23/6/2021 17:20 Op Bezoek: Peper, het zwarte goud Peper, het zwarte goud, India

23/6/2021 17:35 Eclips TV Op Stap: Maatjes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

23/6/2021 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, ...

23/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12975 Claire en Ciara praten tijdens het ontbijt bij met Victor. en Deimos hoort hen praten over hun vrees voor Hope's veiligheid. 

Shawn en Rafe doorzoeken Stefano's e-mails, in de hoop inzicht te krijgen in zijn gemoedstoestand op het moment 

van zijn dood.

23/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8199 Wyatt gaat spontaan langs Flo's appartement om haar te bedanken dat ze Katies leven heeft gered. Als Brooke en Ridge 

ruzie maken over Thomas en zijn plek binnen Forrester Creations, doet Thomas alsof hij spijt heeft. 

23/6/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

23/6/2021 19:30 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

23/6/2021 20:00 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

23/6/2021 20:55 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

23/6/2021 21:50 En Route Indonesië En Route te Indonesië deel 1

23/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 63 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 63

23/6/2021 23:10 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.  

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



23/6/2021 23:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 56, Tot in het hart van Rusland documentaire 1977 

24/6/2021 00:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

24/6/2021 00:20 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

24/6/2021 01:15 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

24/6/2021 02:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

24/6/2021 02:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

24/6/2021 03:10 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

24/6/2021 03:40 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

24/6/2021 04:35 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

24/6/2021 5:30 En Route Indonesië En Route te Indonesië deel 1

24/6/2021 5:45 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

24/6/2021 6:15 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

24/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8199 Wyatt gaat spontaan langs Flo's appartement om haar te bedanken dat ze Katies leven heeft gered. Als Brooke en Ridge 

ruzie maken over Thomas en zijn plek binnen Forrester Creations, doet Thomas alsof hij spijt heeft. 

24/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12975 Claire en Ciara praten tijdens het ontbijt bij met Victor. en Deimos hoort hen praten over hun vrees voor Hope's veiligheid. 

Shawn en Rafe doorzoeken Stefano's e-mails, in de hoop inzicht te krijgen in zijn gemoedstoestand op het moment 

van zijn dood.

24/6/2021 08:00 De Rolkrant 24.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

24/6/2021 09:30 Jezustriologie Braambos - Jezustriologie

24/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

24/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 7 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 07 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

24/6/2021 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, ...

24/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 64 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 64

24/6/2021 12:00 Peegie In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys Afl. 4/8

24/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12975 Claire en Ciara praten tijdens het ontbijt bij met Victor. en Deimos hoort hen praten over hun vrees voor Hope's veiligheid. 

Shawn en Rafe doorzoeken Stefano's e-mails, in de hoop inzicht te krijgen in zijn gemoedstoestand op het moment 

van zijn dood.

24/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/6/2021 13:05 De Engel van doel Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in 

de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken. 

Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. 

Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, 

de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp 

zal moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert

24/6/2021 14:30 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

24/6/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1967

24/6/2021 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 

gespeeld wordt.

24/6/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

24/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8199 Wyatt gaat spontaan langs Flo's appartement om haar te bedanken dat ze Katies leven heeft gered. Als Brooke en Ridge 

ruzie maken over Thomas en zijn plek binnen Forrester Creations, doet Thomas alsof hij spijt heeft. 



24/6/2021 17:00 Woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

24/6/2021 17:20 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

24/6/2021 17:35 Eclips TV op Stap: Hunnegem Feest Rondleiding Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

24/6/2021 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, ...

24/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12976 Pater Louis troost Adrienne. Chad overtuigt Gabi om zijn plus één te zijn bij een zakendiner. Chad brengt een bezoek aan 

pater Louis, die hem vertelt dat Abigail zou willen dat hij verder ging. Jade maakt het zichzelf gemakkelijk in Kayla's huis. 

24/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8200 Shauna onthult Ridge dat zij hem heeft gekust toen hij lam was. Ridge is er beduusd van. Thomas probeert Shauna 

te overtuigen dat ze hem echt moet helpen om een wig te drijven tussen Ridge en Brooke. 

24/6/2021 19:00 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

24/6/2021 19:30 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

24/6/2021 19:55 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

24/6/2021 20:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

24/6/2021 21:25 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

24/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 64 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 64

24/6/2021 23:10 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.  

24/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/6/2021 23:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke , Roat to devotion  documentaire  1979

25/6/2021 00:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

25/6/2021 00:20 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

25/6/2021 00:40 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

25/6/2021 01:40 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk, 

Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten 

in de kou. 

25/6/2021 02:35 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

25/6/2021 03:15 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

25/6/2021 03:40 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

25/6/2021 04:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

25/6/2021 05:05 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

25/6/2021 05:55 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

25/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8200 Shauna onthult Ridge dat zij hem heeft gekust toen hij lam was. Ridge is er beduusd van. Thomas probeert Shauna 

te overtuigen dat ze hem echt moet helpen om een wig te drijven tussen Ridge en Brooke. 

25/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12976 Pater Louis troost Adrienne. Chad overtuigt Gabi om zijn plus één te zijn bij een zakendiner. Chad brengt een bezoek aan 

pater Louis, die hem vertelt dat Abigail zou willen dat hij verder ging. Jade maakt het zichzelf gemakkelijk in Kayla's huis. 

25/6/2021 08:00 De Rolkrant 25.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

25/6/2021 09:30 Bijbelse Tentenkampen Bijbelse Tentenkampen

25/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

25/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 8 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 08 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

25/6/2021 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, ...

25/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 65 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 65

25/6/2021 12:00 Peegie In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys Afl 5/8

25/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12976 Pater Louis troost Adrienne. Chad overtuigt Gabi om zijn plus één te zijn bij een zakendiner. Chad brengt een bezoek aan 

pater Louis, die hem vertelt dat Abigail zou willen dat hij verder ging. Jade maakt het zichzelf gemakkelijk in Kayla's huis. 

25/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/6/2021 13:05 Fait - Divers Fait - Divers - Speelfilm 1985

25/6/2021 13:40 Jean-Gina B De film Gina B. confronteert ons met een niet alledaags boeiend iemand, de transexueel Jean Gina B. die in deze film 

zijn eigen rol speelt. 1985

25/6/2021 15:10 Karel Jonckheere Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven 

die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976

25/6/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

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

25/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8200 Shauna onthult Ridge dat zij hem heeft gekust toen hij lam was. Ridge is er beduusd van. Thomas probeert Shauna 

te overtuigen dat ze hem echt moet helpen om een wig te drijven tussen Ridge en Brooke. 

25/6/2021 17:00 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

25/6/2021 17:35 Eclips TV Op Stap: WK wielrennen 2019 - 60, 65 en 70+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

25/6/2021 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, ...

25/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12977 Adrienne wordt getroffen door het verwoestende nieuws. Justin spreekt met een emotioneel onstabiele Brady, die in zijn 

eigen depressie wil blijven hangen. Deimos probeert Brady de hand te reiken, maar dat heeft geen zin. Philip krijgt een 

verrassingsbezoek van Nancy.

25/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8201 Thomas komt toevallig Zoe tegen in het gebouw van Vinny. Ze vertelt hoe het nu met haar gaat. Steffy ziet de waarheid 

onder ogen als Liam haar een stiekem bezoekje brengt met baby Beth. 

25/6/2021 19:00 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

25/6/2021 19:30 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

25/6/2021 20:25 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

25/6/2021 20:40 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

25/6/2021 21:00 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

25/6/2021 21:25 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

25/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 65 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 65

25/6/2021 23:10 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.  

25/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/6/2021 23:40 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 58, De Bataks  documentaire 1977  

26/6/2021 00:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

26/6/2021 00:15 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

26/6/2021 00:30 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

26/6/2021 01:25 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

26/6/2021 02:25 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

26/6/2021 02:50 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

26/6/2021 03:05 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal



26/6/2021 03:35 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

26/6/2021 04:30 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

26/6/2021 04:45 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

26/6/2021 05:05 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

26/6/2021 05:35 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

26/6/2021 06:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8197 Flo en Katie worden geopereerd terwijl hun families in spanning afwachten. Na de transplantatie vraagt Katie of ze haar 

geheime donor mag ontmoeten. 

26/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8198 De Logan-familie is verbijsterd als blijkt wie de anonieme nierdonor van Katie is. Brooke beschuldigt Shauna ervan Katie 

te gebruiken om Flo te helpen met de Logans. 

26/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8199 Wyatt gaat spontaan langs Flo's appartement om haar te bedanken dat ze Katies leven heeft gered. Als Brooke en Ridge 

ruzie maken over Thomas en zijn plek binnen Forrester Creations, doet Thomas alsof hij spijt heeft. 

26/6/2021 08:00 De Rolkrant 26.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

26/6/2021 09:30 Sterke verhalen Samenscholen in de woenstjn

26/6/2021 10:00 Jettie Pallettie Muziekspecial met Jettie Pallettie

26/6/2021 10:20 Kelly Family Kelly Familiy

26/6/2021 10:40 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/6/2021 11:00 Eclips TV Op Stap: Garry Hagger Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

26/6/2021 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, ...

26/6/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1977

26/6/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 12974 Sonny probeert de ruzie tussen Justin en Lucas te stoppen, maar het is Marlena die er uiteindelijk in slaagt. Kayla ontvangt 

de laatste testresultaten van Adrienne. Kayla gaat de testresultaten bij Adrienne afleveren, maar ontdekt dat die vermist is.

26/6/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12975 Claire en Ciara praten tijdens het ontbijt bij met Victor. en Deimos hoort hen praten over hun vrees voor Hope's veiligheid. 

Shawn en Rafe doorzoeken Stefano's e-mails, in de hoop inzicht te krijgen in zijn gemoedstoestand op het moment 

van zijn dood.

26/6/2021 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12976 Pater Louis troost Adrienne. Chad overtuigt Gabi om zijn plus één te zijn bij een zakendiner. Chad brengt een bezoek aan 

pater Louis, die hem vertelt dat Abigail zou willen dat hij verder ging. Jade maakt het zichzelf gemakkelijk in Kayla's huis. 

26/6/2021 13:40 De spoken van Torenburcht De spoken van Torenburcht

26/6/2021 14:25 In alle stilte Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke 

notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert. 

1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel

26/6/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

26/6/2021 16:20 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies 

en Marta Dusseldorp. 

26/6/2021 17:55 De Excellentie De Excellentie, korte speelfilm uit 1999

26/6/2021 18:15 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 

gespeeld wordt.

26/6/2021 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, ...

26/6/2021 18:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

26/6/2021 19:35 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

26/6/2021 20:05 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

26/6/2021 21:05 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen



26/6/2021 21:40 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

26/6/2021 22:10 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

26/6/2021 22:35 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

26/6/2021 23:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

26/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/6/2021 23:45 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, liefde 

en haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

27/6/2021 01:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

27/6/2021 01:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

27/6/2021 02:40 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

27/6/2021 03:10 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

27/6/2021 04:05 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

27/6/2021 04:40 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

27/6/2021 05:10 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

27/6/2021 05:35 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

27/6/2021 06:05 Mekka Op bezoek naar Mekka

27/6/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8200 Shauna onthult Ridge dat zij hem heeft gekust toen hij lam was. Ridge is er beduusd van. Thomas probeert Shauna 

te overtuigen dat ze hem echt moet helpen om een wig te drijven tussen Ridge en Brooke. 

27/6/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8201 Thomas komt toevallig Zoe tegen in het gebouw van Vinny. Ze vertelt hoe het nu met haar gaat. Steffy ziet de waarheid 

onder ogen als Liam haar een stiekem bezoekje brengt met baby Beth. 

27/6/2021 08:00 De Rolkrant 27.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/6/2021 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

27/6/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

27/6/2021 10:20 André Hazes Anders Muziekspecial met André Hazes Anders

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

27/6/2021 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, ...

27/6/2021 11:05 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

27/6/2021 11:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

27/6/2021 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 3

27/6/2021 12:25 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!

27/6/2021 12:50 Eclips TV Op Stap: WK Wielrennen 2018 65+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

27/6/2021 13:05 Eclips TV Op Stap: WK wielrennen 2019 - 60, 65 en 70+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

27/6/2021 13:20 Pareltjes Pareltjes van muziek 

27/6/2021 14:05 Deus lo volt Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood er op 

volgt. Hij denkt terug aan het verleden. Aan vier vrouwen die het spoor van vernieling achtergelaten door de kruisvaarders 

volgen en van het ene verwoeste dorp naar het andere gaan om er te roven wat er nog te roven valt om alzo te overleven. 

Zo kunnen zij uit de handen blijven van de mannen die zich op het oorlogspad bevinden en op wie zij zich gruwelijk wreken. 

1978. Claude Michiels, Charly Van Damme, Dominique Rozan, Liliane Becker, Jean Decraux, Claudine Laroche

27/6/2021 15:40 Alleen voor u In het station van Antwerpen is een trein binnengelopen en onder de reizigers bevinden zich Jenny en haar gouvernante. 



Jenny is geboren in Anwerpen maar woont al verschillende jaren in Londen en het weerzien van haar geboortestad is een 

grote gebeurtenis in haar leven. Een bezoek aan een kappersalon en de ontmoeting met Frits zullen bepalend zijn voor haar 

verder leven. Een operettefilm van Jan Vanderheyden. Jan Vanderheyden  1935 

27/6/2021 17:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

27/6/2021 17:55 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/6/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/6/2021 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8198 De Logan-familie is verbijsterd als blijkt wie de anonieme nierdonor van Katie is. Brooke beschuldigt Shauna ervan Katie 

te gebruiken om Flo te helpen met de Logans. 

27/6/2021 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8199 Wyatt gaat spontaan langs Flo's appartement om haar te bedanken dat ze Katies leven heeft gered. Als Brooke en Ridge 

ruzie maken over Thomas en zijn plek binnen Forrester Creations, doet Thomas alsof hij spijt heeft. 

27/6/2021 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8200 Shauna onthult Ridge dat zij hem heeft gekust toen hij lam was. Ridge is er beduusd van. Thomas probeert Shauna 

te overtuigen dat ze hem echt moet helpen om een wig te drijven tussen Ridge en Brooke. 

27/6/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8201 Thomas komt toevallig Zoe tegen in het gebouw van Vinny. Ze vertelt hoe het nu met haar gaat. Steffy ziet de waarheid 

onder ogen als Liam haar een stiekem bezoekje brengt met baby Beth. 

27/6/2021 19:40 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

27/6/2021 20:35 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

27/6/2021 21:30 Woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

27/6/2021 21:50 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

27/6/2021 22:10 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

27/6/2021 22:25 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

27/6/2021 23:25 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

28/6/2021 00:20 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

28/6/2021 00:50 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges 

du Verdon een heel speciaal geval.

28/6/2021 01:15 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

28/6/2021 01:30 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

28/6/2021 02:00 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

28/6/2021 02:55 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

28/6/2021 03:50 Woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

28/6/2021 04:10 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

28/6/2021 04:30 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

28/6/2021 04:50 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

28/6/2021 05:45 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

28/6/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8201 Thomas komt toevallig Zoe tegen in het gebouw van Vinny. Ze vertelt hoe het nu met haar gaat. Steffy ziet de waarheid 

onder ogen als Liam haar een stiekem bezoekje brengt met baby Beth. 

28/6/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12977 Adrienne wordt getroffen door het verwoestende nieuws. Justin spreekt met een emotioneel onstabiele Brady, die in zijn 

eigen depressie wil blijven hangen. Deimos probeert Brady de hand te reiken, maar dat heeft geen zin. Philip krijgt een 

verrassingsbezoek van Nancy.


