
20/6/2022 8:00 De Rolkrant 20.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/6/2022 9:50 Zusters van Kerk in Nood - 

20/6/2022 9:55 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

20/6/2022 10:05 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. 

Hij bereidt zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal 

ervan te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff. Deel 1/2

20/6/2022 10:50 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

20/6/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

20/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 11 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

20/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13232 Na Will's gesprek met Eric gaat hij naar Sami en geeft toe dat hij haar nu een beetje beter begrijpt. Will vindt Hope's 

verlovingsring. JJ roept Hope naar zijn huis, en ze is bezorgd dat hij er moe en uit zijn doen uitziet. Hope vertelt Jennifer over Rafe. 

Eli geeft Rafe een verslag over Theo's laptop - ze hebben geleerd dat Theo in dat gebouw heeft ingebroken op de avond dat hij 

werd neergeschoten, omdat hij dat kantoor in verband had gebracht met de DiMera-hacking.

20/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/6/2022 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1967

20/6/2022 13:45 Retro film  Retro serie - Zevendelige serie - jaren 1970 

20/6/2022 14:15 Sempre piu difficile I Colombaioni is één van de vele Italiaanse families die nog steeds de 'Comedia dell'arte' vertonen in hun rondtrekkende 

circustent. Deze traditie werd ruimer toen Carlo Colombaioni en zijn neef Alberto Vitale in theaters wereldwijd gingen 

optreden, ook hier. Nobelprijs - winnaar Dario Fo geeft zijn reactie op deze vorm van theater. 

Een film van Tom d'Angremond. Productie: CinéTé Filmproduktie (1980)                       

20/6/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

20/6/2022 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

20/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8416 Eric is onder de indruk van Shauna's loyaliteit aan Quinn en vriendelijkheid richting hem. Liam en Steffy hebben 

tegenstrijdige gedachten over hun nacht samen.

20/6/2022 17:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

20/6/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

20/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13233 Sami probeert de ring terug te krijgen. Doug geeft Rafe een waarschuwing. Later kussen Hope en Rafe. Kate, nog steeds 

in de war over de situatie met Theo, komt Gabi tegen. Kate wil weten of Gabi een beslissing heeft genomen over de verkoop

 van Gabi Chic. Jennifer vraagt Chad om een verklaring over de betrokkenheid van DiMeras bij Theo's schietpartij en 

de gemoederen lopen op.

20/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8417 Quinn laat haar emoties zien aan Eric en doet een krachtige bekentenis. Steffy is bang dat ze Thomas en Liam voor altijd 

kwijt zal raken.

20/6/2022 19:00 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

20/6/2022 19:35 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

20/6/2022 19:55 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer



20/6/2022 20:25 En Route Portugal En Route Portugal

20/6/2022 20:45 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

20/6/2022 21:05 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

20/6/2022 21:35 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

20/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/6/2022 22:25 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. 

Hij bereidt zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal 

ervan te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff. Deel 2/2

20/6/2022 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)

20/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/6/2022 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond

21/6/2022 1:00 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 11 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

21/6/2022 1:45 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

21/6/2022 2:20 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

21/6/2022 2:40 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

21/6/2022 3:05 En Route Portugal En Route Portugal

21/6/2022 3:30 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

21/6/2022 3:50 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

21/6/2022 4:20 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

21/6/2022 4:50 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

21/6/2022 5:50 The Heavy Water War Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime 

kernwapenprogramma.  De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen 

om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 1/6 

21/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8417 Quinn laat haar emoties zien aan Eric en doet een krachtige bekentenis. Steffy is bang dat ze Thomas en Liam voor altijd 

kwijt zal raken.

21/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13233 Sami probeert de ring terug te krijgen. Doug geeft Rafe een waarschuwing. Later kussen Hope en Rafe. Kate, nog steeds 

in de war over de situatie met Theo, komt Gabi tegen. Kate wil weten of Gabi een beslissing heeft genomen over de verkoop

 van Gabi Chic. Jennifer vraagt Chad om een verklaring over de betrokkenheid van DiMeras bij Theo's schietpartij en 

de gemoederen lopen op.

21/6/2022 8:00 De Rolkrant 21.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/6/2022 9:45 Zusters van Kerk in Nood - 

21/6/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 1/25

21/6/2022 10:10 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. 

Hij bereidt zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal 

ervan te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff. Deel 2/2

21/6/2022 10:50 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

21/6/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

21/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 12 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

21/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13233 Sami probeert de ring terug te krijgen. Doug geeft Rafe een waarschuwing. Later kussen Hope en Rafe. Kate, nog steeds 

in de war over de situatie met Theo, komt Gabi tegen. Kate wil weten of Gabi een beslissing heeft genomen over de verkoop



 van Gabi Chic. Jennifer vraagt Chad om een verklaring over de betrokkenheid van DiMeras bij Theo's schietpartij en 

de gemoederen lopen op.

21/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/6/2022 13:10 Retro film  Retro serie - Zevendelige serie - jaren 1970 

21/6/2022 13:35 Kruiswegstraat 6 Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe 

Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal 

Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met 

zijn twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès

21/6/2022 15:10 Op de Sofa met Seka Vandaag praat Seka Dobric met Jill Delsaux  over haar nieuwe boek Vrouwen voetbal. Jill heeft haar hele leven een liefde 

voor de sport gekend. Haar tweede passie is fotografie en dus lag de keuze voor de hand: sportfotografie. Ze richtte zich 

specifiek op het vrouwenvoetbal en is vandaag de meest gerespecteerde fotografe van deze sport.

21/6/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

21/6/2022 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

21/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8417 Quinn laat haar emoties zien aan Eric en doet een krachtige bekentenis. Steffy is bang dat ze Thomas en Liam voor 

altijd kwijt zal raken.

21/6/2022 17:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

21/6/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

21/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13234 Marlena is terughoudend om Sami binnen te laten als ze Will een vroeg kerstcadeau brengt. Kate is van streek dat Lucas 

zich moet terugtrekken nu hij aan het ontwennen is. Maggie komt Lucas steun bieden. Hope en Rafe genieten van 

een romantische ochtend in bed na het romantische tweede aanzoek van gisteravond.

21/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8418 Quinn confronteert Shauna met een onverwachte wending. Steffy en Liam vechten allebei om het juiste te kunnen doen.

21/6/2022 19:00 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

21/6/2022 20:00 Fairtrade Ivoorkust Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants

21/6/2022 20:20 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

21/6/2022 21:20 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

21/6/2022 21:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

21/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/6/2022 22:25 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. 

Hij bereidt zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal 

ervan te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff. Deel 2/2

21/6/2022 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)

21/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/6/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van sportcompetities en knipoog (55+) van de dinsdag  

22/6/2022 0:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 12 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

22/6/2022 1:00 Europa Park 2019 Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park 

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

22/6/2022 1:25 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie 

Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.



22/6/2022 1:45 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

22/6/2022 2:10 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)

22/6/2022 2:35 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

22/6/2022 3:35 Fairtrade Ivoorkust Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants

22/6/2022 3:55 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

22/6/2022 4:50 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

22/6/2022 5:20 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

22/6/2022 5:50 The Heavy Water War Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime 

kernwapenprogramma.  De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen 

om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 2/6 

22/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8418 Quinn confronteert Shauna met een onverwachte wending. Steffy en Liam vechten allebei om het juiste te kunnen doen.

22/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13234 Marlena is terughoudend om Sami binnen te laten als ze Will een vroeg kerstcadeau brengt. Kate is van streek dat Lucas 

zich moet terugtrekken nu hij aan het ontwennen is. Maggie komt Lucas steun bieden. Hope en Rafe genieten van 

een romantische ochtend in bed na het romantische tweede aanzoek van gisteravond.

22/6/2022 8:00 De Rolkrant 22.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/6/2022 9:45 Zusters van Kerk in Nood - 

22/6/2022 9:50 Mensen van overal Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en 

traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.

22/6/2022 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp  1953 documentaire;  Lier  1969;  Maken van strip Jommeke  1958 ; 

Jommekeslied  1958; Maken van Postzegel Jommeke  document 1999  

22/6/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

22/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 13 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

22/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13234 Marlena is terughoudend om Sami binnen te laten als ze Will een vroeg kerstcadeau brengt. Kate is van streek dat Lucas 

zich moet terugtrekken nu hij aan het ontwennen is. Maggie komt Lucas steun bieden. Hope en Rafe genieten van 

een romantische ochtend in bed na het romantische tweede aanzoek van gisteravond.

22/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/6/2022 13:10 Eclips TV Op Stap: Hageland Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

22/6/2022 13:30 Retro film  Retro serie - Zevendelige serie - jaren 1970 

22/6/2022 13:55 Ah, Qu'il fait bon chez nous Vermeulen, een kaashandelaar, heeft Mironval als vennoot. De dochter van Vermeulen is verliefd op de zoon van Mironval, 

maar deze kerel verkiest jazz boven kaas en is bovendien aangeworven bij een groep jonge muzikanten. De jongelui nemen 

Vermeulen, die dol is op spiritisme, te grazen en ontfutselen hem zo wat geld tot grote woede van Mironval. 1951

22/6/2022 15:20 Breedbeeld Close - up Filip Wachters - Critters of Indonesia - Breedbeeld 2022

22/6/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

22/6/2022 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

22/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8418 Quinn confronteert Shauna met een onverwachte wending. Steffy en Liam vechten allebei om het juiste te kunnen doen.



22/6/2022 17:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

22/6/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

22/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13235 Het is Sami's laatste dag in Salem en ze doet haar ronde om definitief afscheid te nemen. Ze bedankt Eric en Roman voor 

hun steun en betuigt haar dankbaarheid aan haar broer voor het overhalen van Will om haar nog een kans te geven. 

Brady arresteert Eve met de informatie die hij van Paul heeft gekregen. Claire vertelt Shawn en Belle over Ciara's gelofte 

om haar leven te ruïneren als Ciara Hope en Rafe van zich af blaast als ze haar verzet uitdagen.

22/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8419 Steffy en Liam nemen een ingrijpende beslissing over hun toekomst. Hope toont zoveel medeleven, dat Thomas 

er emotioneel van wordt.

22/6/2022 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)

22/6/2022 19:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

22/6/2022 19:55 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.

22/6/2022 20:25 Documentairereeks Frans Verhoeven Peace on ice , Canada (afl. 2) - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast 

Frans Verhoeven.

22/6/2022 21:20 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

22/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/6/2022 22:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp  1953 documentaire;  Lier  1969;  Maken van strip Jommeke  

1958 ; Jommekeslied  1958; Maken van Postzegel Jommeke  document 1999  

22/6/2022 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)

22/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/6/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 13 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

23/6/2022 0:30 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

23/6/2022 1:15 Solar Team Ontwerp en de bouw van de volgende zonnewagen

23/6/2022 1:40 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

23/6/2022 2:20 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)

23/6/2022 2:45 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

23/6/2022 3:15 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.

23/6/2022 3:45 Documentairereeks Frans Verhoeven Peace on ice , Canada (afl. 2) - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast 

Frans Verhoeven.

23/6/2022 4:35 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

23/6/2022 5:30 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.

23/6/2022 5:50 The Heavy Water War Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime 

kernwapenprogramma.  De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen 

om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 3/6 

23/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8419 Steffy en Liam nemen een ingrijpende beslissing over hun toekomst. Hope toont zoveel medeleven, dat Thomas 

er emotioneel van wordt.

23/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13235 Het is Sami's laatste dag in Salem en ze doet haar ronde om definitief afscheid te nemen. Ze bedankt Eric en Roman voor 

hun steun en betuigt haar dankbaarheid aan haar broer voor het overhalen van Will om haar nog een kans te geven. 

Brady arresteert Eve met de informatie die hij van Paul heeft gekregen. Claire vertelt Shawn en Belle over Ciara's gelofte 

om haar leven te ruïneren als Ciara Hope en Rafe van zich af blaast als ze haar verzet uitdagen.

23/6/2022 8:00 De Rolkrant 23.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel



23/6/2022 9:45 Zusters van Kerk in Nood - 

23/6/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 4/25

23/6/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 2, De beklimming van de Huscaran  reportage 1976 , Water als bondgenoot  

documentaire 1958, Odorada Diest  1957, Mijnheer Dingemans en Madam Babbel speelf (1943)

23/6/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

23/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 14 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

23/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13235 Het is Sami's laatste dag in Salem en ze doet haar ronde om definitief afscheid te nemen. Ze bedankt Eric en Roman voor 

hun steun en betuigt haar dankbaarheid aan haar broer voor het overhalen van Will om haar nog een kans te geven. 

Brady arresteert Eve met de informatie die hij van Paul heeft gekregen. Claire vertelt Shawn en Belle over Ciara's gelofte 

om haar leven te ruïneren als Ciara Hope en Rafe van zich af blaast als ze haar verzet uitdagen.

23/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/6/2022 13:10 The Team Aflevering 5/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

23/6/2022 14:15 The Team Aflevering 6/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

23/6/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1967

23/6/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

23/6/2022 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

23/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8419 Steffy en Liam nemen een ingrijpende beslissing over hun toekomst. Hope toont zoveel medeleven, dat Thomas 

er emotioneel van wordt.

23/6/2022 17:10 Rally Rally

23/6/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

23/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13236 Abigail staat erop dat JJ haar binnenlaat en ziet dat hij een puinhoop is. Lani gaat naar het station en ontmoet JJ. Jennifer 

vertrouwt Kayla haar bezorgdheid over JJ's depressie toe. Chad en Kate hopen dat de specialist die ze hebben ingehuurd 

Theo kan helpen. Ondertussen vertelt Steve Tripp dat hij een plan heeft om met Kate af te rekenen. Ciara haalt uit naar 

Rafe en onthult bijna dat ze zijn geheim kent.

23/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8420 Thomas doet een verbazingwekkende bekentenis aan Ridge. Liam en Steffy spreken hun liefde voor elkaar uit.

23/6/2022 19:00 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

23/6/2022 19:55 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

23/6/2022 20:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

23/6/2022 21:15 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

23/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/6/2022 22:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 2, De beklimming van de Huscaran  reportage 1976 , Water als bondgenoot  

documentaire 1958, Odorada Diest  1957, Mijnheer Dingemans en Madam Babbel speelf (1943)

23/6/2022 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)



23/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/6/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 14 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

24/6/2022 0:30 Wereldoorlog Twee Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland

24/6/2022 1:25 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal

24/6/2022 2:05 Europapark 2018 Europa in 1 dag? Het kan. Europa Park tot 4 keer uitgeroepen tot het beste attractiepark ter wereld!

24/6/2022 2:25 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement 

Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

24/6/2022 2:45 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

24/6/2022 3:40 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

24/6/2022 4:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

24/6/2022 5:05 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

24/6/2022 5:55 The Heavy Water War Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime 

kernwapenprogramma.  De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen 

om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 4/6 

24/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8420 Thomas doet een verbazingwekkende bekentenis aan Ridge. Liam en Steffy spreken hun liefde voor elkaar uit.

24/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13236 Abigail staat erop dat JJ haar binnenlaat en ziet dat hij een puinhoop is. Lani gaat naar het station en ontmoet JJ. Jennifer 

vertrouwt Kayla haar bezorgdheid over JJ's depressie toe. Chad en Kate hopen dat de specialist die ze hebben ingehuurd 

Theo kan helpen. Ondertussen vertelt Steve Tripp dat hij een plan heeft om met Kate af te rekenen. Ciara haalt uit naar 

Rafe en onthult bijna dat ze zijn geheim kent.

24/6/2022 8:00 De Rolkrant 24.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/6/2022 9:45 Zusters van Kerk in Nood - 

24/6/2022 9:50 Sixtijnse kapel Sixtijnse kapel

24/6/2022 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden 

uit concentratiekampen (1982)

24/6/2022 11:00 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 78 jaar bevrijding 

24/6/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

24/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 15 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

24/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13236 Abigail staat erop dat JJ haar binnenlaat en ziet dat hij een puinhoop is. Lani gaat naar het station en ontmoet JJ. Jennifer 

vertrouwt Kayla haar bezorgdheid over JJ's depressie toe. Chad en Kate hopen dat de specialist die ze hebben ingehuurd 

Theo kan helpen. Ondertussen vertelt Steve Tripp dat hij een plan heeft om met Kate af te rekenen. Ciara haalt uit naar 

Rafe en onthult bijna dat ze zijn geheim kent.

24/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/6/2022 13:10 Sabotage Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde 

in het saboteren van het spoorwegnet. 1945

24/6/2022 13:25 Retrofilm Retrofilm 1972 nav gelijkaardig boek uit de jaren 60

24/6/2022 15:05 Ouille Ouille Ouille Komedie . 1975

24/6/2022 15:20 Ad vitam aeternam Een man blijft verdwaasd achter na het overlijden van zijn echtgenote. Vreemde voorvallen in zijn huis brengen hem totaal 

in de war. De volgende ochtend komt de begrafenisondernemer het lichaam van de overleden echtgenote ophalen. 

Hij merkt dat de man eveneens overleden is en dat het lichaam van de vrouw glimlacht.

24/6/2022 15:35 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

24/6/2022 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.



24/6/2022 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

24/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8420 Thomas doet een verbazingwekkende bekentenis aan Ridge. Liam en Steffy spreken hun liefde voor elkaar uit.

24/6/2022 17:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

24/6/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

24/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13237 JJ is officieel goedgekeurd. Abigail en Jennifer bieden hun steun aan, maar JJ is nog steeds geschokt. Abe is woedend. 

Lani hoort het en is ongemakkelijk. Ondertussen leren Theo's vrienden en familie dat zijn experimentele medische behandeling 

niet succesvol is geweest. Ciara en Claire hechten bijna aan hun verdriet, maar er breekt een gevecht uit.

24/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8421 Finn wordt bezorgd als Hope hem nieuwe details geeft over Thomas' ziekte. Steffy en Liam zijn het oneens over wat ze 

met hun geheim moeten doen.

24/6/2022 19:05 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

24/6/2022 19:55 Op Bezoek: Nieuwpoort Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou

24/6/2022 20:25 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

24/6/2022 21:20 Mensen van overal Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit 

en traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.

24/6/2022 21:55 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

24/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/6/2022 22:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden 

uit concentratiekampen (1982)

24/6/2022 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)

24/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/6/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 15 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

25/6/2022 0:30 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

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

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

25/6/2022 2:20 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

25/6/2022 3:10 Op Bezoek: Nieuwpoort Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou

25/6/2022 3:40 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

25/6/2022 4:40 Mensen van overal Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en 

traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.

25/6/2022 5:15 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

25/6/2022 5:45 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

25/6/2022 6:05 The Heavy Water War Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime 

kernwapenprogramma.  De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen 

om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 5/6 

25/6/2022 7:00 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

25/6/2022 8:00 De Rolkrant 25.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

25/6/2022 9:45 Zusters van Kerk in Nood - 

25/6/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 13/25

25/6/2022 10:15 Dionne Warwick Muziekspecial met Dionne Warwick

25/6/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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



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

uitdaging, ...

25/6/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1977

25/6/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

25/6/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13236 Abigail staat erop dat JJ haar binnenlaat en ziet dat hij een puinhoop is. Lani gaat naar het station en ontmoet JJ. Jennifer 

vertrouwt Kayla haar bezorgdheid over JJ's depressie toe. Chad en Kate hopen dat de specialist die ze hebben ingehuurd 

Theo kan helpen. Ondertussen vertelt Steve Tripp dat hij een plan heeft om met Kate af te rekenen. Ciara haalt uit naar 

Rafe en onthult bijna dat ze zijn geheim kent.

25/6/2022 13:25 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/6/2022 13:30 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door 

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

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

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

Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. 

Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

25/6/2022 14:45 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt 

zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan 

te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff.

25/6/2022 16:15 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

25/6/2022 16:45 De Madonna van Nedermunster Korte speelfilm. Waterschout gaat Het schilderij 'De Madonna van Nedermunster' ophalen. 's Avonds logeert hij in 

een herberg en ontmoet daar een vrouw. Deze vrouw komt 's nachts zijn kamer binnen. Zij bedrijven de liefde.

s' Morgens is zij echter verdwenen. De volgende dag haalt hij het schilderij in de kerk op. De Madonna op het schilderij lijkt 

als twee druppels water op de geheimzinnige vrouw. Volgens de deken is dit een heks die in vijftiende eeuw verbrand werd 

en wiens dood men nu nog tijdens het carnaval viert. 1971

25/6/2022 17:15 Een beetje oud Humoristische, tedere en weemoedige weergave van een greep uit het leven van een oud ventje, waarvan het bestaan 

draait rond kleine dingen.

25/6/2022 17:30 De Gouden Gordel De Gouden Gordel

25/6/2022 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, ...

25/6/2022 17:55 Mensen van overal In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet

probleemloos te verlopen.

25/6/2022 18:30 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

25/6/2022 18:55 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

25/6/2022 19:20 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

25/6/2022 19:40 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

25/6/2022 20:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

25/6/2022 21:00 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

ze hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. 

In dit Zwitserse kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

25/6/2022 21:20 Op Bezoek: Westkust natuurreservaten Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou

25/6/2022 21:45 Documentairereeks Frans Verhoeven Madeira, Parel van de Atlantische Oceaan - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast 

Frans Verhoeven.

25/6/2022 22:45 Breedbeeld Close - up Filip Wachters - Critters of Indonesia - Breedbeeld 2022

25/6/2022 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 6)

25/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/6/2022 23:45 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

26/6/2022 1:45 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

26/6/2022 2:15 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

26/6/2022 2:35 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

26/6/2022 2:55 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

26/6/2022 3:20 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

26/6/2022 4:20 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

ze hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. 

In dit Zwitserse kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

26/6/2022 4:40 Op Bezoek: Westkust natuurreservaten Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou

26/6/2022 5:00 Documentairereeks Frans Verhoeven Madeira, Parel van de Atlantische Oceaan - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast 

Frans Verhoeven.

26/6/2022 6:10 The Heavy Water War Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime 

kernwapenprogramma.  De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen 

om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 6/6 

26/6/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

26/6/2022 8:00 De Rolkrant 26.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/6/2022 8:55 Zusters van Kerk in Nood - 

26/6/2022 9:00 Mensen van overal Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later 

professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.

26/6/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

26/6/2022 10:20 Semino Rossi Semino Rossi

26/6/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/6/2022 11:15 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

26/6/2022 12:00 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 4/6

26/6/2022 13:05 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Met 'Rollekind' van Carolien van 't Hof, 'Quatre-mains' 

van Bart Debbaut en 'De magie van het opruimen' van Karen Demeyer

26/6/2022 13:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/6/2022 13:35 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

26/6/2022 14:25 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

26/6/2022 16:05 Koel bewaren Koel bewaren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

26/6/2022 16:40 La nuit est une sorcière De film is uitsluitend gebaseerd op de Choreografie van Pierre Lacotte. 1960

26/6/2022 17:10 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

26/6/2022 18:00 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/6/2022 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/6/2022 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8418 Quinn confronteert Shauna met een onverwachte wending. Steffy en Liam vechten allebei om het juiste te kunnen doen.

26/6/2022 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8419 Steffy en Liam nemen een ingrijpende beslissing over hun toekomst. Hope toont zoveel medeleven, dat Thomas 



er emotioneel van wordt.

26/6/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8420 Thomas doet een verbazingwekkende bekentenis aan Ridge. Liam en Steffy spreken hun liefde voor elkaar uit.

26/6/2022 19:40 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

26/6/2022 20:40 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

26/6/2022 21:35 Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

26/6/2022 22:10 Fairtrade Ivoorkust Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants

26/6/2022 22:25 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

26/6/2022 23:25 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

26/6/2022 23:55 Documentairereeks Frans Verhoeven 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

27/6/2022 0:50 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.

27/6/2022 1:15 Microadventures 3 en 4 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.

27/6/2022 1:45 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

27/6/2022 2:45 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

27/6/2022 3:40 Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

27/6/2022 4:15 Fairtrade Ivoorkust Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants

27/6/2022 4:30 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

27/6/2022 4:50 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

27/6/2022 5:50 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt 

zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan 

te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff. Deel 1/2

27/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8421 Finn wordt bezorgd als Hope hem nieuwe details geeft over Thomas' ziekte. Steffy en Liam zijn het oneens over wat ze 

met hun geheim moeten doen.

27/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13237 JJ is officieel goedgekeurd. Abigail en Jennifer bieden hun steun aan, maar JJ is nog steeds geschokt. Abe is woedend. 

Lani hoort het en is ongemakkelijk. Ondertussen leren Theo's vrienden en familie dat zijn experimentele medische behandeling 

niet succesvol is geweest. Ciara en Claire hechten bijna aan hun verdriet, maar er breekt een gevecht uit.


