
5/7/2021 08:00 De Rolkrant 05.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/7/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest :'En na de oorlog'; Geert de Kockere, uitgeverij De Eenhoorn  (afl 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5/7/2021 09:20 Abdij Averbode Op bezoek bij Abdij Averbode

5/7/2021 10:25 Umberto Tozzi Muziekspecial met Umberto Tozzi

5/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 18 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/7/2021 10:50 Uw verhaal: Koningsrek Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

5/7/2021 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, ...

5/7/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

5/7/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 71 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

5/7/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/7/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

5/7/2021 12:25 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.

5/7/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/7/2021 13:15 Eclips TV Op Stap: Het strand van Sint-Anneke Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

5/7/2021 13:30 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

5/7/2021 14:10 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. Hij is 

blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren en zo 

moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft geen 

geld meer en tracht te overleven. 

Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

5/7/2021 15:35 (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.

5/7/2021 15:40 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

5/7/2021 16:00 Pasen Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

5/7/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

5/7/2021 16:35 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. 

5/7/2021 17:00 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

5/7/2021 17:20 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

5/7/2021 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, ...

5/7/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12983 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.

5/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8207 Het huwelijk van Ridge en Brooke wankelt als ze ruzie maken over Hope, Liam en Douglas. Thomas heeft een emotioneel 

moment met Douglas en zweert hem dat hij de vader zal zijn die hij verdient. 

5/7/2021 19:00 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

5/7/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

5/7/2021 20:30 En Route Handen uit de mouwen Tanzania - Ski La plagne - Kasterlee: ijsjesroute - Reisvlog: Bali

5/7/2021 21:05 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen



5/7/2021 21:40 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

5/7/2021 22:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/7/2021 22:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/7/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 71 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

5/7/2021 23:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

5/7/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/7/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

6/7/2021 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

6/7/2021 01:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/7/2021 01:50 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.

6/7/2021 02:15 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

6/7/2021 02:40 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

6/7/2021 03:30 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

6/7/2021 04:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

6/7/2021 05:00 En Route Handen uit de mouwen Tanzania - Ski La plagne - Kasterlee: ijsjesroute - Reisvlog: Bali

6/7/2021 05:35 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

6/7/2021 06:05 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

6/7/2021 06:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/7/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8207 Het huwelijk van Ridge en Brooke wankelt als ze ruzie maken over Hope, Liam en Douglas. Thomas heeft een emotioneel 

moment met Douglas en zweert hem dat hij de vader zal zijn die hij verdient. 

6/7/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12983 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.

6/7/2021 08:00 De Rolkrant 06.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/7/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit de bundel 'Lees je mee(r), een selectie van het lezerscollectief: Van de jongen die een eikenhouten stoeltje 

at, Edward Van de Vendel uitgegeven door De Eenhoorn' (afl 6)

6/7/2021 09:15 Toon Hermans is Liefde Toon Hermans is liefde

6/7/2021 10:20 MuziekSpecial : Yvan Guilini Muziekspecial Verrassing

6/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/7/2021 10:50 Uw verhaal: Accordeon Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

6/7/2021 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, ...

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

6/7/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 72 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

6/7/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/7/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

6/7/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12983 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.

6/7/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/7/2021 13:15 Hoogste tijd Hoogste tijd is een Nederlandse film uit 1995 van Frans Weisz met in de hoofdrollen Rijk de Gooyer, Kitty Courbois en 

Pierre Bokma. Het scenario voor de film is gebaseerd op de roman Hoogste tijd van Harry Mulisch.

6/7/2021 15:05 Jillali  Jillali, het jonge koetsiertje uit Meknès, is de enige broodwinner van een grote familie. Hij wacht op klanten aan de poort 



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

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

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

in Europa te bezorgen. 1965

6/7/2021 15:35 Retro Eclips: De Gouden Gordel Retro De Gouden Gordel

6/7/2021 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 4

6/7/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

6/7/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8207 Het huwelijk van Ridge en Brooke wankelt als ze ruzie maken over Hope, Liam en Douglas. Thomas heeft een emotioneel 

moment met Douglas en zweert hem dat hij de vader zal zijn die hij verdient. 

6/7/2021 17:00 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

6/7/2021 17:25 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

6/7/2021 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, ...

6/7/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12984 Andre biedt aan om Abigail naar Chad te brengen. Chad neemt Theo in vertrouwen over wat hij over Stefano te weten 

is gekomen. Gabi hoort dat JJ nog een geheim heeft. 

6/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8208 Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met Brooke 

en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ... 

6/7/2021 19:00 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

6/7/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

6/7/2021 20:30 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

6/7/2021 21:30 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

6/7/2021 22:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/7/2021 22:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/7/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 72 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

6/7/2021 23:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

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

6/7/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

7/7/2021 00:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

7/7/2021 00:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

7/7/2021 00:50 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

7/7/2021 01:50 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

7/7/2021 02:30 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

7/7/2021 03:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

7/7/2021 04:00 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

7/7/2021 05:00 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. 

7/7/2021 06:00 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

7/7/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8208 Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met Brooke 

en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ... 

7/7/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12984 Andre biedt aan om Abigail naar Chad te brengen. Chad neemt Theo in vertrouwen over wat hij over Stefano te weten 



is gekomen. Gabi hoort dat JJ nog een geheim heeft. 

7/7/2021 08:00 De Rolkrant 07.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/7/2021 09:00 Sanne Leest Mijn moeder' Phara de Aguirre en Kaat Mensels, uitgegeven bij Lannoo  (afl. 7)

7/7/2021 09:15 Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland Uit dezelfde bron - Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland

7/7/2021 10:15 MuziekSpecial: Glennis Grace Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour

7/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/7/2021 10:55 Uw verhaal: Café in den Hengst Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

7/7/2021 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, ...

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

7/7/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 73 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

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

7/7/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

7/7/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12984 Andre biedt aan om Abigail naar Chad te brengen. Chad neemt Theo in vertrouwen over wat hij over Stefano te weten 

is gekomen. Gabi hoort dat JJ nog een geheim heeft. 

7/7/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/7/2021 13:15 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

7/7/2021 14:20 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

7/7/2021 15:30 Continental nights Vier sketches uit het Europese nachtleven: een acrobaat helpt zijn vrouw in de keuken, een Spaanse dans, 

een liefdesgeschiedenis tussen borstels, een vrouw zoekt geschikte klederen. 1958

7/7/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

7/7/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8208 Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met Brooke 

en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ... 

7/7/2021 17:00 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

7/7/2021 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, ...

7/7/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12985 Abigail vlucht ongemerkt weg nadat ze Gabi en Chad heeft gezien. JJ loopt Lani tegen het lijf, die terug is in de stad. 

Brady waarschuwt Deimos om Chloe geen pijn te doen. Deimos vertelt Victor echter dat hij misschien geen keus heeft...

7/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8209 Shauna vraagt Ridge hoe het er nu voorstaat tussen hen. Zijn antwoord verrast haar. Hope deelt haar plan met Brooke, over 

hoe ze Thomas' liefde voor haar wil gebruiken om Douglas van hem af te pakken. 

7/7/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)

7/7/2021 19:35 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

7/7/2021 20:10 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

7/7/2021 20:40 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

7/7/2021 21:10 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

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

7/7/2021 22:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

7/7/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 73 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

7/7/2021 23:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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



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

7/7/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor het Manneke 63, Nationaal werk voor kinderwelzijn uit 1952 en De grillen van het weer (1951).

8/7/2021 00:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

8/7/2021 00:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/7/2021 00:50 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

8/7/2021 01:20 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

8/7/2021 01:40 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

8/7/2021 02:00 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

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

8/7/2021 02:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)

8/7/2021 03:10 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

8/7/2021 03:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

8/7/2021 04:20 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

8/7/2021 04:45 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

8/7/2021 05:45 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

8/7/2021 06:20 Op bezoek: Vliegers in de lucht Vliegers in de lucht van Bali

8/7/2021 06:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/7/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8209 Shauna vraagt Ridge hoe het er nu voorstaat tussen hen. Zijn antwoord verrast haar. Hope deelt haar plan met Brooke, over 

hoe ze Thomas' liefde voor haar wil gebruiken om Douglas van hem af te pakken. 

8/7/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12985 Abigail vlucht ongemerkt weg nadat ze Gabi en Chad heeft gezien. JJ loopt Lani tegen het lijf, die terug is in de stad. 

Brady waarschuwt Deimos om Chloe geen pijn te doen. Deimos vertelt Victor echter dat hij misschien geen keus heeft...

8/7/2021 08:00 De Rolkrant 08.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/7/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Verboden Liefdes'. Verhalen uit Boccacio's Decamarone, in een bewerking van Ed Franck, 

Uitgegeven bij Davidsfonds 

8/7/2021 09:15 Sporters en hun geloof Sporters en hun geloof

8/7/2021 10:20 Sonny Vande Putte Muziekspecial met Sonny Vande Putte

8/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/7/2021 10:50 Uw verhaal: Oma's Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

8/7/2021 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, ...

8/7/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/7/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 74 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

8/7/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/7/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

8/7/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12985 Abigail vlucht ongemerkt weg nadat ze Gabi en Chad heeft gezien. JJ loopt Lani tegen het lijf, die terug is in de stad. 

Brady waarschuwt Deimos om Chloe geen pijn te doen. Deimos vertelt Victor echter dat hij misschien geen keus heeft...

8/7/2021 13:05 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!

8/7/2021 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/7/2021 13:30 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en 

vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man 

gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen. 

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946

8/7/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1987

8/7/2021 15:45 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

8/7/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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



op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

8/7/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/7/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8209 Shauna vraagt Ridge hoe het er nu voorstaat tussen hen. Zijn antwoord verrast haar. Hope deelt haar plan met Brooke, over 

hoe ze Thomas' liefde voor haar wil gebruiken om Douglas van hem af te pakken. 

8/7/2021 17:05 Opendoek Opendoek stelt voor

8/7/2021 17:15 Jobfixers BRC Rally Rally Van Haspengouw 2020

8/7/2021 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, ...

8/7/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12986 Chloe is bang dat Nicole de waarheid kent over het vaderschap van de baby. Nicole belt Deimos later op om hem te 

vertellen dat Chloe besloten heeft niet naar Salem terug te keren. Kate vergezelt de ongeruste Adrienne naar een afspraak. 

Lucas komt ook opdagen. 

8/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8210 Shauna neemt Quinn in vertrouwen over haar kus met Ridge. Quinn gaat terug in haar herinneringen. Brooke belt Ridge en 

vertelt hoe ze hem mist. Maar het gesprek loopt al snel fout als ze Thomas ter sprake brengt. 

8/7/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/7/2021 19:10 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

8/7/2021 19:30 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

8/7/2021 19:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

8/7/2021 20:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

8/7/2021 21:10 De Daken van New York De Daken van New York

8/7/2021 22:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/7/2021 22:10 Opendoek Opendoek stelt voor

8/7/2021 22:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/7/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 74 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

8/7/2021 23:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

8/7/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/7/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 67,  Het huis aan de overkant speelfilm 1985

9/7/2021 00:30 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

9/7/2021 00:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/7/2021 01:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/7/2021 01:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/7/2021 01:15 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

9/7/2021 01:35 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland. 

Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt 

de oorlog zich uit.

9/7/2021 02:35 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

9/7/2021 03:05 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

9/7/2021 03:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

9/7/2021 04:35 De Daken van New York De Daken van New York

9/7/2021 05:35 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

9/7/2021 06:10 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

9/7/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8210 Shauna neemt Quinn in vertrouwen over haar kus met Ridge. Quinn gaat terug in haar herinneringen. Brooke belt Ridge en 

vertelt hoe ze hem mist. Maar het gesprek loopt al snel fout als ze Thomas ter sprake brengt. 

9/7/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12986 Chloe is bang dat Nicole de waarheid kent over het vaderschap van de baby. Nicole belt Deimos later op om hem te 

vertellen dat Chloe besloten heeft niet naar Salem terug te keren. Kate vergezelt de ongeruste Adrienne naar een afspraak. 

Lucas komt ook opdagen. 

9/7/2021 08:00 De Rolkrant 09.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



9/7/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Woesten' van Kris Van Steenberge, uitgeverij Vrijdag

9/7/2021 09:20 Levende Stenen Sint-Sixtusabdij Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

9/7/2021 10:25 Kelly Family Kelly Familiy

9/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/7/2021 10:50 Uw verhaal: Filip Poseele Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

9/7/2021 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, ...

9/7/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/7/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 75 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

9/7/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/7/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

9/7/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12986 Chloe is bang dat Nicole de waarheid kent over het vaderschap van de baby. Nicole belt Deimos later op om hem te 

vertellen dat Chloe besloten heeft niet naar Salem terug te keren. Kate vergezelt de ongeruste Adrienne naar een afspraak. 

Lucas komt ook opdagen. 

9/7/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/7/2021 13:15 Diefstal Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt 

de pull terug naar de winkel. 1968

9/7/2021 13:40 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een kasteel 

ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te vrolijken. 

Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt, 

komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 

1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet

9/7/2021 15:30 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

9/7/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

9/7/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/7/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8210 Shauna neemt Quinn in vertrouwen over haar kus met Ridge. Quinn gaat terug in haar herinneringen. Brooke belt Ridge en 

vertelt hoe ze hem mist. Maar het gesprek loopt al snel fout als ze Thomas ter sprake brengt. 

9/7/2021 17:00 Retro Eclips: Afrika Op Stelten Retro Afrika Op Stelten

9/7/2021 17:25 Retro Eclips: De Stem Der Stilte Retro De Stem Der Stilte

9/7/2021 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, ...

9/7/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12987 Deimos en Brady worden steeds ongeruster wanneer Nicole niet terugkeert naar Salem. Chad en Gabi plannen om Kerstmis 

samen door te brengen. Dario treft Paul aan op de steiger, en Sonny grijpt in.  

9/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8211 Hope gaat naar het Halloweenfeestje van Quinn en Eric om Thomas te manipuleren, in de hoop dat hij de adoptiepapieren 

zal tekenen. Liam brengt Beth naar Steffy en Kelly en raakt zo weer in gesprek met Steffy. 

9/7/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/7/2021 19:10 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

9/7/2021 19:35 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

9/7/2021 20:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

9/7/2021 20:55 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

9/7/2021 21:20 De Daken van Londen De Daken van Londen

9/7/2021 22:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten



9/7/2021 22:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/7/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 75 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

9/7/2021 23:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

9/7/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/7/2021 23:40 Opendoek Opendoek stelt voor

9/7/2021 23:45 Sport van vroeger in de kijker Olympische Spelen Berlijn 1936 deel 1/3

10/7/2021 00:40 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

10/7/2021 00:50 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/7/2021 01:00 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

10/7/2021 02:00 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

10/7/2021 02:30 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

10/7/2021 03:00 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

10/7/2021 03:35 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

10/7/2021 04:25 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

10/7/2021 04:55 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

10/7/2021 05:25 De Daken van Londen De Daken van Londen

10/7/2021 06:20 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/7/2021 06:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8207 Het huwelijk van Ridge en Brooke wankelt als ze ruzie maken over Hope, Liam en Douglas. Thomas heeft een emotioneel 

moment met Douglas en zweert hem dat hij de vader zal zijn die hij verdient. 

10/7/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8208 Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met Brooke 

en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ... 

10/7/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8209 Shauna vraagt Ridge hoe het er nu voorstaat tussen hen. Zijn antwoord verrast haar. Hope deelt haar plan met Brooke, over 

hoe ze Thomas' liefde voor haar wil gebruiken om Douglas van hem af te pakken. 

10/7/2021 08:00 De Rolkrant 10.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/7/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, 

uitgegeven bij Hoogland & VanKlaveren 

10/7/2021 09:20 Sporters en hun geloof Sporters en hun geloof

10/7/2021 10:20 Jettie Pallettie Muziekspecial met Jettie Pallettie

10/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/7/2021 10:55 Opendoek Opendoek stelt voor

10/7/2021 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, ...

10/7/2021 11:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/7/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1968

10/7/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 12983 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.

10/7/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12984 Andre biedt aan om Abigail naar Chad te brengen. Chad neemt Theo in vertrouwen over wat hij over Stefano te weten is 

gekomen. Gabi hoort dat JJ nog een geheim heeft. 

10/7/2021 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12985 Abigail vlucht ongemerkt weg nadat ze Gabi en Chad heeft gezien. JJ loopt Lani tegen het lijf, die terug is in de stad. Brady 

waarschuwt Deimos om Chloe geen pijn te doen. Deimos vertelt Victor echter dat hij misschien geen keus heeft...

10/7/2021 13:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/7/2021 13:55 Brugge Die Stille Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog 



uitsluitend voor de herinnering aan zijn overleden echtgenote. Telkens wanneer de zwaarmoedigheid ondragelijk wordt, 

gaat hij wandelen langs de Brugse reien, waar alles hem aan zijn vroegere geliefde herinnert. Op een van zijn eenzame 

tochten door Brugge ontmoet hij een jonge balletdanseres die sprekend op zijn vrouw lijkt. Dit brengt de man volledig 

in de war. 1981. Geregisseerd door Roland Verhavert met Chris Boni, Idwig Stephane en Magda Lesage

10/7/2021 15:30 Het huis aan de overkant Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire

10/7/2021 16:15 Eclips en Vrienden Zorg - Niet Aangeboren Hersenletsel Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

10/7/2021 16:50 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

10/7/2021 17:20 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

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

10/7/2021 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, ...

10/7/2021 18:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/7/2021 18:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

10/7/2021 19:40 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

10/7/2021 20:10 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

10/7/2021 21:05 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

10/7/2021 21:35 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

10/7/2021 21:55 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/7/2021 22:00 Norderney Norderney

10/7/2021 22:30 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

10/7/2021 23:00 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 6)

10/7/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/7/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op zaterdag

11/7/2021 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

11/7/2021 01:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/7/2021 01:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

11/7/2021 02:50 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

11/7/2021 03:20 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

11/7/2021 04:20 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

11/7/2021 04:50 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

11/7/2021 05:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/7/2021 05:20 Norderney Norderney

11/7/2021 05:55 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

11/7/2021 06:30 Paus met Poolse roots Paus met Poolse roots



11/7/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8210 Shauna neemt Quinn in vertrouwen over haar kus met Ridge. Quinn gaat terug in haar herinneringen. Brooke belt Ridge en 

vertelt hoe ze hem mist. Maar het gesprek loopt al snel fout als ze Thomas ter sprake brengt. 

11/7/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8211 Hope gaat naar het Halloweenfeestje van Quinn en Eric om Thomas te manipuleren, in de hoop dat hij de adoptiepapieren 

zal tekenen. Liam brengt Beth naar Steffy en Kelly en raakt zo weer in gesprek met Steffy. 

11/7/2021 08:00 De Rolkrant 11.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/7/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'voor ik ga slapen' van SJ Watson, uitgegeven bij Ambo/Anthos

11/7/2021 09:20 Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen

11/7/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

11/7/2021 10:20 Jettie Pallettie Muziekspecial met Jettie Pallettie

11/7/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/7/2021 10:50 Uw verhaal: Accordeonfeest Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

11/7/2021 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, ...

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

11/7/2021 11:25 De Herkenwijsjes aan zee. Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

11/7/2021 12:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/7/2021 12:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

11/7/2021 12:30 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

11/7/2021 14:05 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt, 

stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk 

en wachten de strijd af. 

1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans. 

11/7/2021 15:55 Eclips TV Op Stap: Het strand van Sint-Anneke Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

11/7/2021 16:10 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert haar talkshow tussen gasten en publiek 

11/7/2021 17:00 De Herkenwijsjes aan zee. Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

11/7/2021 17:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/7/2021 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, ...

11/7/2021 18:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/7/2021 18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8208 Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met Brooke 

en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ... 

11/7/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8209 Shauna vraagt Ridge hoe het er nu voorstaat tussen hen. Zijn antwoord verrast haar. Hope deelt haar plan met Brooke, over 

hoe ze Thomas' liefde voor haar wil gebruiken om Douglas van hem af te pakken. 

11/7/2021 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8210 Shauna neemt Quinn in vertrouwen over haar kus met Ridge. Quinn gaat terug in haar herinneringen. Brooke belt Ridge en 

vertelt hoe ze hem mist. Maar het gesprek loopt al snel fout als ze Thomas ter sprake brengt. 

11/7/2021 19:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8211 Hope gaat naar het Halloweenfeestje van Quinn en Eric om Thomas te manipuleren, in de hoop dat hij de adoptiepapieren 

zal tekenen. Liam brengt Beth naar Steffy en Kelly en raakt zo weer in gesprek met Steffy. 

11/7/2021 19:50 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

11/7/2021 20:45 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

11/7/2021 21:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

11/7/2021 22:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/7/2021 22:25 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

11/7/2021 23:20 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

11/7/2021 23:50 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 



met de motor. Typische streekproducten.

12/7/2021 00:15 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

12/7/2021 01:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

12/7/2021 01:25 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

12/7/2021 01:50 En Route Portugal En Route Portugal

12/7/2021 02:15 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

12/7/2021 03:10 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

12/7/2021 04:10 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

12/7/2021 04:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

12/7/2021 04:50 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

12/7/2021 05:50 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

12/7/2021 06:15 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 

met de motor. Typische streekproducten.

12/7/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8211 Hope gaat naar het Halloweenfeestje van Quinn en Eric om Thomas te manipuleren, in de hoop dat hij de adoptiepapieren 

zal tekenen. Liam brengt Beth naar Steffy en Kelly en raakt zo weer in gesprek met Steffy. 

12/7/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12987 Deimos en Brady worden steeds ongeruster wanneer Nicole niet terugkeert naar Salem. Chad en Gabi plannen om Kerstmis 

samen door te brengen. Dario treft Paul aan op de steiger, en Sonny grijpt in.  



Sanne leest :'En na de oorlog'; Geert de Kockere, uitgeverij De Eenhoorn  (afl 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


