
27/6/2022 8:00 De Rolkrant 27.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

27/6/2022 9:55 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie 

ook vandaag nog belangrijk blijft. 

27/6/2022 10:00 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

27/6/2022 10:15 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 1

27/6/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 16 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 16 

27/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/6/2022 12:25 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.

27/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/6/2022 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1977

27/6/2022 13:45 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

27/6/2022 14:15 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om 

zijn concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen 

en zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten 

nemen. 1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

27/6/2022 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.

27/6/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering  1

27/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/6/2022 16:40 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 17:10 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

27/6/2022 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, ...

27/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13238 Paul komt langs bij het herenhuis om John te zien, maar ontmoet in plaats daarvan Will. Paul komt later Sonny tegen, die 

zich verontschuldigt dat hij hem gekwetst heeft. Sonny en Gabi praten bij en Sonny vertelt haar het goede nieuws over Will. 

Bij het landhuis krijgen Brady en Eve weer ruzie. Kate vertelt Andre dat Chad haar rol in Theo's schietpartij ontdekt.

27/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8422 Paris verstoort per ongeluk een romantisch moment tussen Zende en Zoe. Ridge toont Hope zijn dankbaarheid voor alles 

wat ze voor Thomas heeft gedaan.

27/6/2022 19:00 Een partner in de lucht  Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen in beeld 

gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)



27/6/2022 19:25 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

27/6/2022 19:45 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

27/6/2022 20:10 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.

27/6/2022 20:50 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

27/6/2022 21:10 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

27/6/2022 21:40 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

27/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/6/2022 22:25 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 1

27/6/2022 23:10 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

27/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/6/2022 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond

28/6/2022 1:00 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 16 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 16 

28/6/2022 1:40 Een partner in de lucht  Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen 

in beeld gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)

28/6/2022 2:05 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

28/6/2022 2:25 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

28/6/2022 2:50 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.

28/6/2022 3:30 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

28/6/2022 3:50 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

28/6/2022 4:20 Wijnland - Italië Italie- De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

28/6/2022 4:50 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

28/6/2022 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.

28/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8422 Paris verstoort per ongeluk een romantisch moment tussen Zende en Zoe. Ridge toont Hope zijn dankbaarheid voor alles 

wat ze voor Thomas heeft gedaan.

28/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13238 Paul komt langs bij het herenhuis om John te zien, maar ontmoet in plaats daarvan Will. Paul komt later Sonny tegen, die 

zich verontschuldigt dat hij hem gekwetst heeft. Sonny en Gabi praten bij en Sonny vertelt haar het goede nieuws over Will. 

Bij het landhuis krijgen Brady en Eve weer ruzie. Kate vertelt Andre dat Chad haar rol in Theo's schietpartij ontdekt.

28/6/2022 8:00 De Rolkrant 28.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

28/6/2022 9:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie 

ook vandaag nog belangrijk blijft. 

28/6/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 8/25

28/6/2022 10:15 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2

28/6/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 17 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 17

28/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13238 Paul komt langs bij het herenhuis om John te zien, maar ontmoet in plaats daarvan Will. Paul komt later Sonny tegen, die 

zich verontschuldigt dat hij hem gekwetst heeft. Sonny en Gabi praten bij en Sonny vertelt haar het goede nieuws over Will. 



Bij het landhuis krijgen Brady en Eve weer ruzie. Kate vertelt Andre dat Chad haar rol in Theo's schietpartij ontdekt.

28/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/6/2022 13:10 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

28/6/2022 13:40 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.

28/6/2022 15:10 Op de Sofa met Seka Vandaag praat Seka Dobric met Patrick Van Gompel  over zijn nieuwe boek    Van uw verslaggever ter plaatse. In Van onze 

verslaggever ter plaatse schrijft Patrick Van Gompel op meeslepende wijze over vier decennia journalistiek in Vlaanderen 

en de wereld. Zijn verslaggeving brengt hem tot in oorlogsgebieden als Irak, Libië, Somalië, Congo, Rwanda, Israël en Oekraïne

28/6/2022 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.

28/6/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering  2

28/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8422 Paris verstoort per ongeluk een romantisch moment tussen Zende en Zoe. Ridge toont Hope zijn dankbaarheid voor alles 

wat ze voor Thomas heeft gedaan.

28/6/2022 17:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

28/6/2022 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, ...

28/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13239 JJ schrijft brieven aan zijn dierbaren en geeft zijn bezittingen weg terwijl hij zich voorbereidt op een drastische beslissing. 

Hij herinnert zich enkele momenten uit zijn leven met Gabi, Lani, Theo, Abe, Roman, Hope, Chad, Abigail, Jennifer en Jack.

28/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8423 Finn krijgt het gevoel dat Steffy ergens mee zit. Brooke steunt Ridge als hij zich zorgen maakt over Steffy en Thomas.

28/6/2022 19:00 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

28/6/2022 20:00 Fairtrade Guatemala Fairtrade Guatemala 2021

28/6/2022 20:25 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

28/6/2022 21:20 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

28/6/2022 21:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

28/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/6/2022 22:25 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2

28/6/2022 23:10 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

28/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/6/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

29/6/2022 0:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 17 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 17

29/6/2022 1:00 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

29/6/2022 1:20 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

29/6/2022 1:40 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

29/6/2022 2:05 Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten

29/6/2022 2:40 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)



29/6/2022 3:40 Fairtrade Guatemala Fairtrade Guatemala 2021

29/6/2022 4:00 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

29/6/2022 5:00 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

29/6/2022 5:30 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

29/6/2022 5:45 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

29/6/2022 6:10 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film (deel 1/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na 

de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis 

genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele 

notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle 

mogelijke middelen. 2011

29/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8423 Finn krijgt het gevoel dat Steffy ergens mee zit. Brooke steunt Ridge als hij zich zorgen maakt over Steffy en Thomas.

29/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13239 JJ schrijft brieven aan zijn dierbaren en geeft zijn bezittingen weg terwijl hij zich voorbereidt op een drastische beslissing. 

Hij herinnert zich enkele momenten uit zijn leven met Gabi, Lani, Theo, Abe, Roman, Hope, Chad, Abigail, Jennifer en Jack.

29/6/2022 8:00 De Rolkrant 29.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

29/6/2022 9:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie 

ook vandaag nog belangrijk blijft. 

29/6/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 14/25

29/6/2022 10:15 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 3

29/6/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 18 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 18

29/6/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13239 JJ schrijft brieven aan zijn dierbaren en geeft zijn bezittingen weg terwijl hij zich voorbereidt op een drastische beslissing. 

Hij herinnert zich enkele momenten uit zijn leven met Gabi, Lani, Theo, Abe, Roman, Hope, Chad, Abigail, Jennifer en Jack.

29/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/6/2022 13:10 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

29/6/2022 14:00 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

29/6/2022 14:25 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien. 

Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie, 

de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'. 

En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen. 

1958.  Wim Telders

29/6/2022 15:20 Breedbeeld Close - up Tony Jacobs - Eerlijk delen - Breedbeeld 2022

29/6/2022 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.

29/6/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering  3



29/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8423 Finn krijgt het gevoel dat Steffy ergens mee zit. Brooke steunt Ridge als hij zich zorgen maakt over Steffy en Thomas.

29/6/2022 17:10 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

29/6/2022 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, ...

29/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13240 Het is kerstavond in Salem. Terwijl Jennifer het huis en de boom klaarmaakt voor het feest, belt ze om JJ te controleren en 

maakt ze zich zorgen als haar zoon niet opneemt. Rafe en Hope zijn ook in een goed humeur, maar Ciara dreigt Rafe's 

geheim te onthullen. Doug en Julie nodigen Abe uit bij de Hortons. Eli steunt Lani, die vervolgens door Valerie wordt 

aangemoedigd om JJ niet op te geven. JJ staat op het punt naar het Plein te gaan, maar opent zijn deur om Gabi daar 

te vinden.

29/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8424 Ridge en Brooke delen hun emoties over Thomas. Liam voelt zich schuldig en belooft de echtgenoot te zullen zijn die Hope 

verdient.

29/6/2022 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

29/6/2022 19:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

29/6/2022 19:50 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.

29/6/2022 20:20 Documentairereeks Frans Verhoeven De toppen van Atlantis  - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

29/6/2022 21:20 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

29/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/6/2022 22:25 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 3

29/6/2022 23:10 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

29/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/6/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 18 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 18

30/6/2022 0:30 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

30/6/2022 1:15 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)

30/6/2022 1:40 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)

30/6/2022 2:10 Zuid-Afrika 3 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 3)

30/6/2022 2:35 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

30/6/2022 3:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

30/6/2022 3:25 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.

30/6/2022 3:55 Documentairereeks Frans Verhoeven De toppen van Atlantis  - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

30/6/2022 4:55 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

30/6/2022 5:50 En Route Cruises En route Cruises

30/6/2022 6:10 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film (deel 2/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na 

de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis 

genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele 

notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle 

mogelijke middelen. 2011

30/6/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8424 Ridge en Brooke delen hun emoties over Thomas. Liam voelt zich schuldig en belooft de echtgenoot te zullen zijn die Hope 



verdient.

30/6/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13240 Het is kerstavond in Salem. Terwijl Jennifer het huis en de boom klaarmaakt voor het feest, belt ze om JJ te controleren en 

maakt ze zich zorgen als haar zoon niet opneemt. Rafe en Hope zijn ook in een goed humeur, maar Ciara dreigt Rafe's 

geheim te onthullen. Doug en Julie nodigen Abe uit bij de Hortons. Eli steunt Lani, die vervolgens door Valerie wordt 

aangemoedigd om JJ niet op te geven. JJ staat op het punt naar het Plein te gaan, maar opent zijn deur om Gabi daar 

te vinden.

30/6/2022 8:00 De Rolkrant 30.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/6/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

30/6/2022 9:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie 

ook vandaag nog belangrijk blijft. 

30/6/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 19/25

30/6/2022 10:15 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 4

30/6/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

30/6/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/6/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 19 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 19

30/6/2022 12:05 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

30/6/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13240 Het is kerstavond in Salem. Terwijl Jennifer het huis en de boom klaarmaakt voor het feest, belt ze om JJ te controleren en 

maakt ze zich zorgen als haar zoon niet opneemt. Rafe en Hope zijn ook in een goed humeur, maar Ciara dreigt Rafe's 

geheim te onthullen. Doug en Julie nodigen Abe uit bij de Hortons. Eli steunt Lani, die vervolgens door Valerie wordt 

aangemoedigd om JJ niet op te geven. JJ staat op het punt naar het Plein te gaan, maar opent zijn deur om Gabi daar 

te vinden.

30/6/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/6/2022 13:10 The Team Aflevering 7/8. 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 

30/6/2022 14:15 The Team Aflevering 8/8. 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 

30/6/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1977

30/6/2022 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.

30/6/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering  4

30/6/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/6/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8424 Ridge en Brooke delen hun emoties over Thomas. Liam voelt zich schuldig en belooft de echtgenoot te zullen zijn die Hope 

verdient.

30/6/2022 17:00 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

30/6/2022 17:10 Rally Rally

30/6/2022 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, ...

30/6/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13241 Lani is verpletterd als ze JJ en Gabi samen ziet. Ze vlucht terwijl Gabi JJ probeert te helpen. Jennifer doet een emotioneel 

beroep op Abe om JJ te vergeven. Will moedigt Sonny aan om meer tijd met hem door te brengen omdat hij 

hun liefdesverhaal wil horen. Brady gaat verder met een plan dat met Victor is uitgedacht om Eve te neutraliseren.

30/6/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8425 Zoe is overstuur omdat Paris nog steeds in Los Angeles is en haar leven onderuithaalt. Steffy moet haar geheim verbergen 

voor Hope.

30/6/2022 19:00 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

30/6/2022 19:55 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

30/6/2022 20:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

30/6/2022 21:15 De Daken van New York De Daken van New York

30/6/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/6/2022 22:20 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

30/6/2022 22:25 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 4

30/6/2022 23:10 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

30/6/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/6/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 19 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 19

1/7/2022 0:30 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

1/7/2022 0:40 Wereldoorlog Twee Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland

1/7/2022 1:30 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

1/7/2022 2:05 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

1/7/2022 2:40 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

1/7/2022 3:35 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

1/7/2022 4:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

1/7/2022 5:05 De Daken van New York De Daken van New York

1/7/2022 6:05 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film (deel 3/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na 

de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis 

genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele 

notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle 

mogelijke middelen. 2011

1/7/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8425 Zoe is overstuur omdat Paris nog steeds in Los Angeles is en haar leven onderuithaalt. Steffy moet haar geheim verbergen 

voor Hope.

1/7/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13241 Lani is verpletterd als ze JJ en Gabi samen ziet. Ze vlucht terwijl Gabi JJ probeert te helpen. Jennifer doet een emotioneel 

beroep op Abe om JJ te vergeven. Will moedigt Sonny aan om meer tijd met hem door te brengen omdat hij 

hun liefdesverhaal wil horen. Brady gaat verder met een plan dat met Victor is uitgedacht om Eve te neutraliseren.

1/7/2022 8:00 De Rolkrant 01.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

1/7/2022 9:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie 

ook vandaag nog belangrijk blijft. 

1/7/2022 9:50 Jonge Vlamingen in Franse Abdijen Jonge Vlamingen in Franse Abdijen

1/7/2022 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 51, De tand des tijds 1985 (restauratie St. Romboutstoren Mechelen ), 

Sometimes a wind blows  korte speelfilm 1988  

1/7/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/7/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



1/7/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 20 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 20

1/7/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/7/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13241 Lani is verpletterd als ze JJ en Gabi samen ziet. Ze vlucht terwijl Gabi JJ probeert te helpen. Jennifer doet een emotioneel 

beroep op Abe om JJ te vergeven. Will moedigt Sonny aan om meer tijd met hem door te brengen omdat hij 

hun liefdesverhaal wil horen. Brady gaat verder met een plan dat met Victor is uitgedacht om Eve te neutraliseren.

1/7/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/7/2022 13:10 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 1. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

1/7/2022 13:50 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

André Le Nôtre  om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra 

in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een grote 

gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette 

een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie, 

groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever. 

Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.

1/7/2022 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.

1/7/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering  5

1/7/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/7/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8425 Zoe is overstuur omdat Paris nog steeds in Los Angeles is en haar leven onderuithaalt. Steffy moet haar geheim verbergen 

voor Hope.

1/7/2022 17:10 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

1/7/2022 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, ...

1/7/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13242 Het is eerste kerstdag in Salem... een tijd van vrede ... en natuurlijk wonderen. Eric bezoekt Jennifer, die zich zorgen maakt 

over JJ. Eric geeft Jennifer een vriendschapsarmband. Lani ontmoet Valerie, die kan zien dat er iets aan de hand is. 

Later brengen Lani, Abe, Valerie, Claire, Ciara en JJ allemaal tijd door met Theo. Abe is de hele nacht bij Theo gebleven 

terwijl Valerie Abe troost, die haar vertelt over zijn gesprek met Jennifer over het vergeven van JJ.

1/7/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8426 Zende onderbreekt een verhitte discussie tussen Paris en Zoe. Liam en Steffy delen een gênant moment als Hope haar 

gedachten over Finn over hen uitstort.

1/7/2022 19:00 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

1/7/2022 19:50 Op Bezoek: Westkust natuurreservaten Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou

1/7/2022 20:15 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

1/7/2022 21:15 Mensen van overal In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven. 

De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande 

uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.



1/7/2022 21:45 Rijndal Rijndal

1/7/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/7/2022 22:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 51, De tand des tijds 1985 (restauratie St. Romboutstoren Mechelen ), 

Sometimes a wind blows  korte speelfilm 1988  

1/7/2022 23:10 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

1/7/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/7/2022 23:45 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

1/7/2022 23:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 20 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 20

2/7/2022 0:30 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder 

doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in 

het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

2/7/2022 2:00 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 1. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

2/7/2022 2:45 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

2/7/2022 3:35 Op Bezoek: Westkust natuurreservaten Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou

2/7/2022 4:00 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

2/7/2022 5:00 Mensen van overal In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven. 

De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande 

uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.

2/7/2022 5:35 Rijndal Rijndal

2/7/2022 6:05 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 1. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

2/7/2022 7:00 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

2/7/2022 8:00 De Rolkrant 02.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

2/7/2022 9:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie 

ook vandaag nog belangrijk blijft. 

2/7/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 17/25

2/7/2022 10:20 Jan Smit in Sportpaleis Antwerpen Jan Smit, met zijn liveband, voor het eerst in het Antwerpse Sportpaleis. Naast zijn grootste hits brengt hij ook duetten 

met gastartiesten De Romeo's, Lindsay, Christoff en Ianthe Tavernier. Tweedelige uitzending. Aflevering 1

2/7/2022 11:05 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

2/7/2022 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, ...

2/7/2022 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1987

2/7/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

2/7/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13241 Lani is verpletterd als ze JJ en Gabi samen ziet. Ze vlucht terwijl Gabi JJ probeert te helpen. Jennifer doet een emotioneel 



beroep op Abe om JJ te vergeven. Will moedigt Sonny aan om meer tijd met hem door te brengen omdat hij hun 

liefdesverhaal wil horen. Brady gaat verder met een plan dat met Victor is uitgedacht om Eve te neutraliseren.

2/7/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/7/2022 13:10 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 2. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

2/7/2022 13:50 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 

2/7/2022 15:10 Jongens die een vlag kunnen dragen In elk jeugdkamp wordt bij de vlag een wacht geplaatst. Op een K.S.A.- kamp in de Kempen verlaat, na een bewogen

sluipspel, de jonge vlaggewacht Drats zijn post om te gaan zwemmen. Ondertussen wordt de vlag gestolen. 

2/7/2022 16:40 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering  6

2/7/2022 17:00 Koel bewaren Koel bewaren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

2/7/2022 17:30 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. 

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

2/7/2022 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, ...

2/7/2022 18:00 Mensen van overal The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft 

de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi. 

Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.

2/7/2022 18:30 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

2/7/2022 18:50 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)

2/7/2022 19:15 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)

2/7/2022 19:40 Zuid-Afrika 3 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 3)

2/7/2022 20:05 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

2/7/2022 21:05 En Route Cruises En route Cruises

2/7/2022 21:25 Op Bezoek: Natuurreservaat Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou

2/7/2022 21:55 Documentairereeks Frans Verhoeven 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

2/7/2022 22:50 Breedbeeld Close - up Tony Jacobs - Eerlijk delen - Breedbeeld 2022

2/7/2022 23:10 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

2/7/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/7/2022 23:45 A strange love affair Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor. 

Regie: Eric De Kuyper, Paul Verstraten  Acteurs: Howard Hensel, Karl Scheydt, Pascal Petit, Ann Petersen, Sep van Kampen.

3/7/2022 1:20 Mensen van overal The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft 

de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi. 

Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.

3/7/2022 1:50 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 2. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

3/7/2022 2:30 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

3/7/2022 2:50 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)

3/7/2022 3:10 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

3/7/2022 4:10 En Route Cruises En route Cruises

3/7/2022 4:30 Op Bezoek: Natuurreservaat Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou

3/7/2022 5:00 Documentairereeks Frans Verhoeven 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

3/7/2022 5:55 Breedbeeld Close - up Tony Jacobs - Eerlijk delen - Breedbeeld 2022

3/7/2022 6:20 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 2. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

3/7/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/7/2022 8:00 De Rolkrant 03.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/7/2022 9:00 Mensen van overal The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft 

de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi. 

Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.

3/7/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

3/7/2022 10:20 Jan Smit in Sportpaleis Antwerpen Jan Smit, met zijn liveband, voor het eerst in het Antwerpse Sportpaleis. Naast zijn grootste hits brengt hij ook duetten 

met gastartiesten De Romeo's, Lindsay, Christoff en Ianthe Tavernier. Tweedelige uitzending. Aflevering 2

3/7/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/7/2022 11:15 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

3/7/2022 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

3/7/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/7/2022 13:10 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 3. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 



3/7/2022 13:50 Wedden Wedden ,  een film van Dan Key en Chris Devos

3/7/2022 14:35 De Domeinen Ditvoorst Acteur Thom Hoffman maakte over het leven en het werk van de in 1987 overleden Nederlandse filmmaker Adriaan 

Ditvoorst een documentaire. Een fascinerend verhaal. 1992

3/7/2022 16:05 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

3/7/2022 17:15 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

3/7/2022 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, ...

3/7/2022 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/7/2022 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8423 Finn krijgt het gevoel dat Steffy ergens mee zit. Brooke steunt Ridge als hij zich zorgen maakt over Steffy en Thomas.

3/7/2022 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8424 Ridge en Brooke delen hun emoties over Thomas. Liam voelt zich schuldig en belooft de echtgenoot te zullen zijn die Hope 

verdient.

3/7/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8425 Zoe is overstuur omdat Paris nog steeds in Los Angeles is en haar leven onderuithaalt. Steffy moet haar geheim verbergen 

voor Hope.

3/7/2022 19:40 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

3/7/2022 20:00 Last Post Association 94 jaar Last Post Association of de 32.550ste Last Post

3/7/2022 20:40 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

3/7/2022 21:40 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

3/7/2022 22:10 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

3/7/2022 22:30 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

3/7/2022 23:25 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

3/7/2022 23:55 Documentairereeks Frans Verhoeven 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

4/7/2022 0:50 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 3. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

4/7/2022 1:35 Heilige plaatsen: Jeruzalem Bezoek aan de Heilige plaats Jeruzalem 

4/7/2022 2:15 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

4/7/2022 3:15 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

4/7/2022 4:15 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

4/7/2022 4:45 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

4/7/2022 5:10 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

4/7/2022 6:05 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 3. 

De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, 

een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net 

uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria 

het geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van 

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer. 

4/7/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8426 Zende onderbreekt een verhitte discussie tussen Paris en Zoe. Liam en Steffy delen een gênant moment als Hope haar 

gedachten over Finn over hen uitstort.

4/7/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13242 Het is eerste kerstdag in Salem... een tijd van vrede ... en natuurlijk wonderen. Eric bezoekt Jennifer, die zich zorgen maakt 

over JJ. Eric geeft Jennifer een vriendschapsarmband. Lani ontmoet Valerie, die kan zien dat er iets aan de hand is. 

Later brengen Lani, Abe, Valerie, Claire, Ciara en JJ allemaal tijd door met Theo. Abe is de hele nacht bij Theo gebleven 

terwijl Valerie Abe troost, die haar vertelt over zijn gesprek met Jennifer over het vergeven van JJ.


