
28/6/2021 8:00 De Rolkrant 28.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/6/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

28/6/2021 9:30 Vormsel Vormsel

28/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

28/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 08 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

28/6/2021 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, ...

28/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 66 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 66

28/6/2021 12:00 Peegie In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys Afl. 8/8

28/6/2021 12:20 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.

28/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/6/2021 13:05 Eclips TV Op Stap: HuGe Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

28/6/2021 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1977

28/6/2021 13:55 Een aardig geval Jef Pinke, een man die het leven van de goede kant opneemt, heeft Aloïs Zavel als vriend en buurman. Deze is schrijver 

zonder talent die zijn werken niet uitgegeven krijgt. Beiden wonen in hetzelfde gebouw. Jef is gehuwd en Aloïs is vrijgezel. 

Zavel adopteert een kind en ontvangt een flinke som geld. Zijn vermeende zuigeling is echter een bengel van 16 jaar die 

zich ruw gedraagt. Hierdoor daat Zavel zijn vaderlijke geestdrift tot onder nul. Nand Buyl op zijn best in zijn beginperiode. 

1941. Jan Vanderheyden

28/6/2021 15:20 Big Bill blues The film shows Big Bill (William) Broonzy singing and playing the blues in a Brussels cellar. This short essay is the only film 

about Big Bill. 1956

28/6/2021 15:40 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

28/6/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

28/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

28/6/2021 16:35 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. 

28/6/2021 17:00 Vliegers in de lucht van Bali Vliegers in de lucht van Bali

28/6/2021 17:20 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

28/6/2021 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, ...

28/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12978 Abigail staat erop dat Dario niemand iets zegt over het feit dat ze nog leeft. Zo niet zal ze zijn geheim onthullen. Gabi blijft 

Chad troosten. Eduardo en Dario ontmoeten elkaar. Chad vertelt Andre over het geheim van hun vader.

28/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8202 Hope en Steffy praten over de pijn die ze hebben doorstaan toen ze Beth verloren... en Liam. Ridge begint zich zorgen 

te maken als Shauna vertelt dat Thomas afweet van hun kus. 

28/6/2021 19:00 De Daken van Londen De Daken van Londen

28/6/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

28/6/2021 20:30 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

28/6/2021 20:50 En Route Ski: Les Arcs Christophe Sepot   deel 2 Turnhout Erika Van Tielen Indonesië

28/6/2021 21:20 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

28/6/2021 21:50 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

28/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



28/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 66 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 66

28/6/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

28/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/6/2021 23:40 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

29/6/2021 1:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

29/6/2021 1:35 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

29/6/2021 2:10 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

29/6/2021 2:30 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 10)

29/6/2021 3:00 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

29/6/2021 3:10 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

29/6/2021 3:30 De Daken van Londen De Daken van Londen

29/6/2021 4:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

29/6/2021 5:00 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

29/6/2021 5:20 En Route Ski: Les Arcs Christophe Sepot   deel 2 Turnhout Erika Van Tielen Indonesië

29/6/2021 5:50 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

29/6/2021 6:20 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

29/6/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8202 Hope en Steffy praten over de pijn die ze hebben doorstaan toen ze Beth verloren... en Liam. Ridge begint zich zorgen 

te maken als Shauna vertelt dat Thomas afweet van hun kus. 

29/6/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12978 Abigail staat erop dat Dario niemand iets zegt over het feit dat ze nog leeft. Zo niet zal ze zijn geheim onthullen. Gabi blijft 

Chad troosten. Eduardo en Dario ontmoeten elkaar. Chad vertelt Andre over het geheim van hun vader.

29/6/2021 8:00 De Rolkrant 29.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/6/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

29/6/2021 9:30 Paus met Poolse roots Paus met Poolse roots

29/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

29/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 09 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

29/6/2021 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, ...

29/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

29/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 67 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 67

29/6/2021 12:00 Gidsen nodigen u uit De gidsen op bezoek in Tienen

29/6/2021 12:10 Eclips TV Op Stap: Dag Janine, Dag José Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

29/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12978 Abigail staat erop dat Dario niemand iets zegt over het feit dat ze nog leeft. Zo niet zal ze zijn geheim onthullen. Gabi blijft 

Chad troosten. Eduardo en Dario ontmoeten elkaar. Chad vertelt Andre over het geheim van hun vader.

29/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/6/2021 13:10 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van een 

ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 

vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

29/6/2021 14:45 Mam'zelle Souris Mam'zelle Souris - Sletches

29/6/2021 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 3

29/6/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

29/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet



29/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8202 Hope en Steffy praten over de pijn die ze hebben doorstaan toen ze Beth verloren... en Liam. Ridge begint zich zorgen 

te maken als Shauna vertelt dat Thomas afweet van hun kus. 

29/6/2021 17:00 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

29/6/2021 17:25 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

29/6/2021 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, ...

29/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12979 Eve en Jennifer hebben een band door het verlies van hun dochters. Chad vertelt Rafe wat Harold hem over Stefano heeft 

verteld. Roman en Hope ontmoeten Hattie. Chad vertelt Jennifer hoe moeilijk het is om Abigail te verliezen en komt dan 

achter de waarheid over zijn vader.

29/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8203 Steffy en Hope hebben ruzie en Hope blijft verbijsterd achter. Thomas onthult Zoe hoe zij nog in zijn toekomstplannen past. 

29/6/2021 19:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

29/6/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

29/6/2021 20:25 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

29/6/2021 21:20 Wijngaarden aan de rand van de woestijn Wijngaarden aan de rand van de woestijn

29/6/2021 21:50 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

29/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

29/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 67 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 67

29/6/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

29/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/6/2021 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 3

29/6/2021 0:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 59, Met de camera door Heverlee 1969-70 

30/6/2021 1:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

30/6/2021 1:10 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

30/6/2021 2:05 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

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

30/6/2021 2:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

30/6/2021 3:05 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

30/6/2021 4:05 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

30/6/2021 5:00 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.

30/6/2021 6:10 Wijngaarden aan de rand van de woestijn Wijngaarden aan de rand van de woestijn

30/6/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8203 Steffy en Hope hebben ruzie en Hope blijft verbijsterd achter. Thomas onthult Zoe hoe zij nog in zijn toekomstplannen past. 

30/6/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12979 Eve en Jennifer hebben een band door het verlies van hun dochters. Chad vertelt Rafe wat Harold hem over Stefano heeft 

verteld. Roman en Hope ontmoeten Hattie. Chad vertelt Jennifer hoe moeilijk het is om Abigail te verliezen en komt dan 

achter de waarheid over zijn vader.

30/6/2021 8:00 De Rolkrant 30.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/6/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

30/6/2021 9:35 Ecokerk Braambos - Ecokerk

30/6/2021 9:45 800 jaar Clarissen 800 jaar Clarissen

30/6/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

30/6/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 13 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/6/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 10 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

30/6/2021 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, ...

30/6/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/6/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 68 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 68

30/6/2021 12:00 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

30/6/2021 12:10 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

30/6/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12979 Eve en Jennifer hebben een band door het verlies van hun dochters. Chad vertelt Rafe wat Harold hem over Stefano heeft 

verteld. Roman en Hope ontmoeten Hattie. Chad vertelt Jennifer hoe moeilijk het is om Abigail te verliezen en komt dan 

achter de waarheid over zijn vader.

30/6/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/6/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

30/6/2021 13:45 Boskaatje Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf te 

verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens de 

aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre. 

België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel. 

30/6/2021 15:15 Het huis aan de overkant Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire

30/6/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

30/6/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/6/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8203 Steffy en Hope hebben ruzie en Hope blijft verbijsterd achter. Thomas onthult Zoe hoe zij nog in zijn toekomstplannen past. 

30/6/2021 17:00 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

30/6/2021 17:30 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

30/6/2021 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, ...

30/6/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12980 Deimos legt zijn theorie uit aan de sceptische Brady dat Chloe zwanger is van de baby van Daniel en Nicole. Steve en Paul 

ontmoeten Sonny om hem op de hoogte te houden van de zaak Hernandez. Sonny informeert Brady over het onderzoek naar 

de deal met Hernandez. Brady is boos en vertelt Sonny dat hij het onderzoek moet beëindigen.

30/6/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8204 Hope vraagt Liam om Douglas een echt thuis te geven, bij hen en Beth. Thomas spoedt zich naar Brookes huis als hij 

ontdekt wat Brooke en Hope van plan zijn. 

30/6/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

30/6/2021 19:30 En Route Ski: Les Arcs Christophe Sepot   deel 2 Turnhout Erika Van Tielen Indonesië

30/6/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

30/6/2021 20:25 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

30/6/2021 21:25 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

30/6/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

30/6/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 68 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 68

30/6/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

30/6/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/6/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 60, Met de camera door Heverlee report. 1971

1/7/2021 0:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/7/2021 0:50 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

1/7/2021 1:55 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

1/7/2021 2:10 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

1/7/2021 2:30 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

1/7/2021 3:00 En Route Ski: Les Arcs Christophe Sepot   deel 2 Turnhout Erika Van Tielen Indonesië

1/7/2021 3:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 



1/7/2021 3:55 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

1/7/2021 4:55 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

1/7/2021 5:55 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

1/7/2021 6:25 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

1/7/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8204 Hope vraagt Liam om Douglas een echt thuis te geven, bij hen en Beth. Thomas spoedt zich naar Brookes huis als hij 

ontdekt wat Brooke en Hope van plan zijn. 

1/7/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12980 Deimos legt zijn theorie uit aan de sceptische Brady dat Chloe zwanger is van de baby van Daniel en Nicole. Steve en Paul 

ontmoeten Sonny om hem op de hoogte te houden van de zaak Hernandez. Sonny informeert Brady over het onderzoek naar 

de deal met Hernandez. Brady is boos en vertelt Sonny dat hij het onderzoek moet beëindigen.

1/7/2021 8:00 De Rolkrant 01.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/7/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

1/7/2021 9:30 De Balkan De Balkan

1/7/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

1/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 14 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/7/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 11 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

1/7/2021 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, ...

1/7/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/7/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 69 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 69

1/7/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

1/7/2021 12:10 Eclips TV op Stap: Hunnegem Feest Rondleiding Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

1/7/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12980 Deimos legt zijn theorie uit aan de sceptische Brady dat Chloe zwanger is van de baby van Daniel en Nicole. Steve en Paul 

ontmoeten Sonny om hem op de hoogte te houden van de zaak Hernandez. Sonny informeert Brady over het onderzoek naar 

de deal met Hernandez. Brady is boos en vertelt Sonny dat hij het onderzoek moet beëindigen.

1/7/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/7/2021 13:10 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

1/7/2021 13:30 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

1/7/2021 14:50 Eclips TV Op Stap: Retrokoers Lombardsijde Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

1/7/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1977

1/7/2021 15:45 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

1/7/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

1/7/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/7/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8204 Hope vraagt Liam om Douglas een echt thuis te geven, bij hen en Beth. Thomas spoedt zich naar Brookes huis als hij 

ontdekt wat Brooke en Hope van plan zijn. 

1/7/2021 17:00 (H)Echte Momenten Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke 

herinneringen op.

1/7/2021 17:10 Belcar Historic Cup Spa Summer Classic 'Belcar Historic Cup Spa Summer Classic' 

1/7/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/7/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12981 Deimos vindt niet genoeg informatie om te bevestigen of Chloe opnieuw is geïnsemineerd. Nicole zoekt Deimos. Na een 

ontmoeting met haar arts, komt Adrienne Justin tegen en haar medische toestand wordt besproken. Joey is nog steeds boos 

op Jade omdat ze loog over de pil.

1/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8205 Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden 

in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft. 



1/7/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

1/7/2021 19:05 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

1/7/2021 19:30 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

1/7/2021 19:55 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

1/7/2021 20:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

1/7/2021 21:10 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

1/7/2021 22:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

1/7/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/7/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 69 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 69

1/7/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

1/7/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/7/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 61, Met de camera door Heverlee report. 1972

2/7/2021 0:40 Belcar Historic Cup Spa Summer Classic 'Belcar Historic Cup Spa Summer Classic' 

2/7/2021 1:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

2/7/2021 1:20 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

2/7/2021 1:25 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

2/7/2021 1:40 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

2/7/2021 2:35 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

2/7/2021 3:00 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

2/7/2021 3:25 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

2/7/2021 3:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

2/7/2021 4:40 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

2/7/2021 5:40 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

2/7/2021 6:10 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

2/7/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8205 Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden 

in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft. 

2/7/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12981 Deimos vindt niet genoeg informatie om te bevestigen of Chloe opnieuw is geïnsemineerd. Nicole zoekt Deimos. Na een 

ontmoeting met haar arts, komt Adrienne Justin tegen en haar medische toestand wordt besproken. Joey is nog steeds boos 

op Jade omdat ze loog over de pil.

2/7/2021 8:00 De Rolkrant 02.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/7/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

2/7/2021 9:30 Niet van deze wereld Niet van deze wereld - Abt Manu

2/7/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

2/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 15 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/7/2021 10:50 Thee Met Een Verhaal 12 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

2/7/2021 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, ...

2/7/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/7/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 70 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 70

2/7/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

2/7/2021 12:10 Eclips TV op Stap: GP Zandbergen 2017 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

2/7/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12981 Deimos vindt niet genoeg informatie om te bevestigen of Chloe opnieuw is geïnsemineerd. Nicole zoekt Deimos. Na een 

ontmoeting met haar arts, komt Adrienne Justin tegen en haar medische toestand wordt besproken. Joey is nog steeds boos 

op Jade omdat ze loog over de pil.



2/7/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/7/2021 13:10 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971

2/7/2021 13:30 Dilemma Karin is een succesvolle advocate en haar man Jan een knappe zakenman. Het geluk lacht hen toe. Dit wordt echter een 

eerste keer verstoord als Karin één van haar bajesklanten, Jef Mees, aan een baan helpt om hem zo uit de gevangenis te 

houden. Dit allemaal tegen de zin van Jan. Het gaat pas goed verkeerd als door een fout van Jef het bedrijf van Jan voor een 

schadeclaim van miljoenen zal moeten opdraaien. 

Geregisseerd door Freddy Coppens met Johan Leysen, Alexandra Vandernoot en Thom Hoffman. 1990

2/7/2021 15:10 De Grap In een cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in een 

bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij met zijn 

vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een vroeger 

gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige ondergang. 

1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo

2/7/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)

2/7/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/7/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8205 Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden 

in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft. 

2/7/2021 17:05 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

2/7/2021 17:25 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

2/7/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/7/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12982 Abigail is eindelijk klaar om Chad te laten weten dat ze nog leeft. Ze vraagt Jennifer om hulp. Op het moment dat ze zich wil 

laten zien, zegt Chad dat hij zijn vrouw achter zich zal laten. Verpletterd vlucht Abigail. Rafe is verrast om te horen dat Gabi haar 

baan bij Chad opzegt.

2/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8206 Bill is op bezoek bij Wyatt en onthult dat Quinn hem heeft gevraagd om zich te bemoeien met Wyatts verloving met Sally. 

Ridge is verrast als hij ontdekt dat het Brookes idee was om Thomas te dwingen Douglas af te staan. 

2/7/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

2/7/2021 19:10 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

2/7/2021 19:35 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

2/7/2021 20:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

2/7/2021 20:55 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

2/7/2021 21:20 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

2/7/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

2/7/2021 22:20 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/7/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 70 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 70

2/7/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

2/7/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/7/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 62, 6de nationale metselwedstrijd FVB report. 1973, Leuvense hulpdiensten 

1982  documentaire

3/7/2021 0:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

3/7/2021 0:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/7/2021 0:50 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

3/7/2021 1:50 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

3/7/2021 2:25 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

3/7/2021 2:55 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 



3/7/2021 3:10 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

3/7/2021 4:10 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

3/7/2021 4:45 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

3/7/2021 5:15 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

3/7/2021 6:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8202 Hope en Steffy praten over de pijn die ze hebben doorstaan toen ze Beth verloren... en Liam. Ridge begint zich zorgen 

te maken als Shauna vertelt dat Thomas afweet van hun kus. 

3/7/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8203 Steffy en Hope hebben ruzie en Hope blijft verbijsterd achter. Thomas onthult Zoe hoe zij nog in zijn toekomstplannen past. 

3/7/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8204 Hope vraagt Liam om Douglas een echt thuis te geven, bij hen en Beth. Thomas spoedt zich naar Brookes huis als hij 

ontdekt wat Brooke en Hope van plan zijn. 

3/7/2021 8:00 De Rolkrant 03.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/7/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

3/7/2021 9:30 Compostela Compostela 20 jaar later

3/7/2021 10:05 MuziekSpecial: Barbara Dex Muziekspecial met Barbara Dex

3/7/2021 10:25 MuziekSpecial : Yvan Guilini Muziekspecial Verrassing

3/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 16 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/7/2021 10:50 Uw verhaal: Etienne De Wilde Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

3/7/2021 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, ...

3/7/2021 11:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/7/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1987

3/7/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 12979 Eve en Jennifer hebben een band door het verlies van hun dochters. Chad vertelt Rafe wat Harold hem over Stefano heeft 

verteld. Roman en Hope ontmoeten Hattie. Chad vertelt Jennifer hoe moeilijk het is om Abigail te verliezen en komt dan 

achter de waarheid over zijn vader.

3/7/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12980 Deimos legt zijn theorie uit aan de sceptische Brady dat Chloe zwanger is van de baby van Daniel en Nicole. Steve en Paul 

ontmoeten Sonny om hem op de hoogte te houden van de zaak Hernandez. Sonny informeert Brady over het onderzoek naar 

de deal met Hernandez. Brady is boos en vertelt Sonny dat hij het onderzoek moet beëindigen.

3/7/2021 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12981 Deimos vindt niet genoeg informatie om te bevestigen of Chloe opnieuw is geïnsemineerd. Nicole zoekt Deimos. Na een 

ontmoeting met haar arts, komt Adrienne Justin tegen en haar medische toestand wordt besproken. Joey is nog steeds boos 

op Jade omdat ze loog over de pil.

3/7/2021 13:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/7/2021 13:55 De Obool Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven 

heeft hij motorpech. Hij slaagt er niet in om de wagen terug op gang te brengen. Plots ziet hij als in een fata morgana het 

puin van een oud paleis. Hij strompelt ernaar toe en ontmoet allerlei vreemde mensen. 1966. Rik Kuijpers

3/7/2021 15:25 Het meisje en de Madonna Mei 1940. Een moeder is op de vlucht met haar twee kleine meisjes. Door gebrek aan benzine kunnen ze niet verder. 

Zij brengt de kinderen in veiligheid nabij een Lourdesgrot. Hun moeder wordt door een vijandig gevechtsvliegtuig gedood. 

De kinderen werden als oorlogswezen opgenomen door een gierige boer. Zeventien jaar later gaan de twee meisjes op zoek 

naar hun familie. Film van Edith Kiel (1958).

3/7/2021 17:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

3/7/2021 17:40 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

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

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

ten onder ging. 1981

3/7/2021 18:10 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

3/7/2021 18:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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



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

uitdaging, ...

3/7/2021 18:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/7/2021 18:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

3/7/2021 19:40 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

3/7/2021 20:10 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

3/7/2021 21:05 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

3/7/2021 21:35 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

3/7/2021 21:50 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/7/2021 22:00 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

3/7/2021 22:35 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

3/7/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

3/7/2021 23:30 Op de fiets naar Hollywood Is een documentaire over de Nederlandse filmproductie tussen 1958 - de oprichting van de Filmacademie - en 1993. 

De Hert en Thijssen proberen een antwoord te geven. 1993

4/7/2021 1:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

4/7/2021 1:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/7/2021 4:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

4/7/2021 2:50 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

4/7/2021 3:25 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

4/7/2021 4:25 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

4/7/2021 4:55 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

4/7/2021 5:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/7/2021 5:20 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

4/7/2021 5:55 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

4/7/2021 6:30 De Balkan De Balkan

4/7/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8205 Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden 

in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft. 

4/7/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8206 Bill is op bezoek bij Wyatt en onthult dat Quinn hem heeft gevraagd om zich te bemoeien met Wyatts verloving met Sally. 

Ridge is verrast als hij ontdekt dat het Brookes idee was om Thomas te dwingen Douglas af te staan. 

4/7/2021 8:00 De Rolkrant 04.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/7/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

4/7/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

4/7/2021 10:20 MuziekSpecial: Garry Hagger Muziek van Garry Hagger

4/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 17 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/7/2021 10:50 Uw verhaal: Verloren Duitse Duikboot Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .

4/7/2021 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, ...

4/7/2021 11:05 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

4/7/2021 11:25 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

4/7/2021 12:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/7/2021 12:20 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 4

4/7/2021 12:40 Eclips TV op Stap: Seingevers Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

4/7/2021 12:55 Eclips TV Op Stap: Bezoek Japanse Tuin Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

4/7/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/7/2021 13:20 Missing Link Film Missing Link



4/7/2021 14:55 Lied van de week Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager 

Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten van 

dat ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans

4/7/2021 17:05 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

4/7/2021 17:50 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/7/2021 18:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/7/2021 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8203 Steffy en Hope hebben ruzie en Hope blijft verbijsterd achter. Thomas onthult Zoe hoe zij nog in zijn toekomstplannen past. 

4/7/2021 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8204 Hope vraagt Liam om Douglas een echt thuis te geven, bij hen en Beth. Thomas spoedt zich naar Brookes huis als hij 

ontdekt wat Brooke en Hope van plan zijn. 

4/7/2021 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8205 Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden 

in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft. 

4/7/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8206 Bill is op bezoek bij Wyatt en onthult dat Quinn hem heeft gevraagd om zich te bemoeien met Wyatts verloving met Sally. 

Ridge is verrast als hij ontdekt dat het Brookes idee was om Thomas te dwingen Douglas af te staan. 

4/7/2021 19:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/7/2021 19:50 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

4/7/2021 20:45 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

4/7/2021 21:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

4/7/2021 22:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/7/2021 22:40 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

4/7/2021 23:40 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de Franse 

presidentsvrouwen.

5/7/2021 0:00 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

5/7/2021 0:40 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

5/7/2021 1:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/7/2021 1:45 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

5/7/2021 2:45 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

5/7/2021 3:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

5/7/2021 4:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/7/2021 4:40 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

5/7/2021 5:40 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de Franse 

presidentsvrouwen.

5/7/2021 6:00 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

5/7/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8206 Bill is op bezoek bij Wyatt en onthult dat Quinn hem heeft gevraagd om zich te bemoeien met Wyatts verloving met Sally. 

Ridge is verrast als hij ontdekt dat het Brookes idee was om Thomas te dwingen Douglas af te staan. 

5/7/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12982 Abigail is eindelijk klaar om Chad te laten weten dat ze nog leeft. Ze vraagt Jennifer om hulp. Op het moment dat ze zich wil 

laten zien, zegt Chad dat hij zijn vrouw achter zich zal laten. Verpletterd vlucht Abigail. Rafe is verrast om te horen dat Gabi haar 

baan bij Chad opzegt.


