
1/6/2020 8:00 De Rolkrant 01.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/6/2020 9:00 Pinksterbezinning Pinksterbezinning 

1/6/2020 9:30 Eucharistieviering pinkstermaandag Zoutleeuw Eucharistieviering pinkstermaandag vanuit Zoutleeuw

1/6/2020 10:34 Kleine lenteschoonmaak van Michel 1 juni - Portefeuilles - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms 

grappig, soms melancholisch.

1/6/2020 10:35 De collega's De tijdelijken (Afl 9), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

1/6/2020 11:15 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, ...

1/6/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

1/6/2020 12:05 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

1/6/2020 12:15 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

1/6/2020 13:10 De Dingen Des Levens Afl. 12697 Na een boze tirade aan een comateuze Chad, begint Sami hem te verstikken. John ontmoet een oud-leraar van 

Winterthorne Academy om te weten te komen wat ze weet over Ilya Petrov en Forrest Alamain.  Sonny komt thuis en heeft 

een emotionele reünie met zijn ouders.

1/6/2020 13:50 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 1)

1/6/2020 14:40 Kapitein Zeppos In 1964 was de allereerste aflevering van Kapitein Zeppos te zien. Nu, 53 jaar later, kunnen we opnieuw genieten van de 

avonturen van de kapitein en zijn rechterhand Ben Kurrel (afl 30)

1/6/2020 15:15 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn 

ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn 

eigen ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden 

gevangenis op. Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak.  

1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch

1/6/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7921 Brooke is gefrustreerd. Ze onderwerpt Ridge aan een kruisverhoor, omdat ze wil weten voor welke dochter hij kiest.

 Steffy en Hope ruziën over wiens modelijn behouden moet worden bij Forrester.

1/6/2020 16:55 Eclips TV Op Stap: Sinksenfoor Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

1/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7922 De ruzie tussen Brooke en Steffy zorgt ervoor dat Ridge een snelle beslissing neemt over de toekomst van Forrester 

Creations. Bill neemt Justin in vertrouwen en vertelt hem over Brookes aanbod om te helpen met Katie. Hij doet een 

voorspelling over Ridge.

1/6/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12698 Sami is geschokt als ze een brief krijgt van EJ. Ben ziet dat Agibail het moeilijk heeft met de schuld van Chad. Hij doet 

wat hij kan om haar te doen geloven dat hij de moordenaar is.

1/6/2020 18:15 Rijndal Rijndal

1/6/2020 18:45 Smaakmakkers 7 Smaakmakkers 7

1/6/2020 19:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

1/6/2020 19:25 Dierenrijk: Paardenraces in de outback Paardenraces in de outback, Australië

1/6/2020 19:40 Vrouwen en mannen van: De Gulle Maagd De Gulle Maagd van Copacabana, Bolivië

1/6/2020 20:00 Vrouwen en mannen van: Princessen van de fashion week Princessen van de fashion week, Sri Lanka

1/6/2020 20:10 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

1/6/2020 21:15 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

1/6/2020 22:15 De Wensenboom Avond 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, ...

1/6/2020 22:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 1 juni - Portefeuilles - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, soms 

grappig, soms melancholisch.

1/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

1/6/2020 23:10 Vrijgezel Met 40 Kinderen Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam van 

een verre en schatrijke nicht. Indien hij echter aanspraak wenst te maken op de erfenis moet hij het voortbestaan 

waarborgen van een tehuis voor 40 weeskinderen. Zijn opvattingen over opvoeding botsen echter al weleens met die van 

directrice Juliette Akkermans. De hoofdrollen waren voor Charles Janssens en Co Flower. 

2/6/2020 0:30 Hard Labeur Dramareeks over het plattelandsleven in Vlaanderen aan het einde van de 19e eeuw (Afl 1)

2/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12698 Sami is geschokt als ze een brief krijgt van EJ. Ben ziet dat Agibail het moeilijk heeft met de schuld van Chad. Hij doet 

wat hij kan om haar te doen geloven dat hij de moordenaar is.

2/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7922 De ruzie tussen Brooke en Steffy zorgt ervoor dat Ridge een snelle beslissing neemt over de toekomst van Forrester 

Creations. Bill neemt Justin in vertrouwen en vertelt hem over Brookes aanbod om te helpen met Katie. Hij doet een 

voorspelling over Ridge.

2/6/2020 2:25 De collega's De tijdelijken (Afl 9), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

2/6/2020 3:05 Rijndal Rijndal

2/6/2020 3:35 Smaakmakkers 7 Smaakmakkers 7

2/6/2020 3:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

2/6/2020 4:15 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

2/6/2020 4:50 Vrouwen en mannen van: De Gulle Maagd De Gulle Maagd van Copacabana, Bolivië

2/6/2020 5:05 Vrouwen en mannen van: Princessen van de fashion week Princessen van de fashion week, Sri Lanka

2/6/2020 5:20 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

2/6/2020 6:25 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

2/6/2020 7:25 Kapitein Zeppos In 1964 was de allereerste aflevering van Kapitein Zeppos te zien. Nu, 53 jaar later, kunnen we opnieuw genieten van de 

avonturen van de kapitein en zijn rechterhand Ben Kurrel (afl 30)

2/6/2020 8:00 De Rolkrant 02.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/6/2020 9:00 Ouderen in de kerk Ouderen in de kerk met Eric Bruneel

2/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 4 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'teveel verdriet voor één hart'  Ed Franck, Davidsfonds

2/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 2 juni - Film en Televisie Archief - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

2/6/2020 10:01 De collega's De aprilgrap (Afl 10), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

2/6/2020 10:50 Thee Met Een Verhaal 18 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

2/6/2020 10:55 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, ...

2/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

2/6/2020 11:45 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

2/6/2020 11:55 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  

2/6/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12698 Sami is geschokt als ze een brief krijgt van EJ. Ben ziet dat Agibail het moeilijk heeft met de schuld van Chad. Hij doet 

wat hij kan om haar te doen geloven dat hij de moordenaar is.

2/6/2020 13:20 Tijl Uilenspiegel Populaire televisieserie uit begin de jaren '60 met onder andere Senne Roufaer, Dora van der Groen en Anton Peters (2)

2/6/2020 13:55 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie



2/6/2020 14:40 Golden Ophelia Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord 

wil plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële 

vergunning te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee 

in de aanvraag te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn 

bloemenzaak en zwerft wat rond.  1974. 

2/6/2020 15:50 Oud Antwerpen We keren terug in het verleden van Antwerpen

2/6/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7922 De ruzie tussen Brooke en Steffy zorgt ervoor dat Ridge een snelle beslissing neemt over de toekomst van Forrester 

Creations. Bill neemt Justin in vertrouwen en vertelt hem over Brookes aanbod om te helpen met Katie. Hij doet een 

voorspelling over Ridge.

2/6/2020 16:55 Eclips TV Op Stap: Tien jaar Komedie Compagnie Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

2/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7923 Steffy begeleidt de modellen van Forrester op de catwalk bij een repetitie voor de komende modeshow van Intimates. 

Terwijl Zoe herinneringen ophaalt aan haar relatie met Xander, verrast hij Emma met een romantisch huisje aan het 

strand.

2/6/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12699 Het is de dag van de begrafenis van Will. Steve ondervraagt Caroline opnieuw over haar visioen over Bo. Kayla brengt 

het nieuws over Will aan Caroline.

2/6/2020 18:15 En Route - Smaakmakkers 8 Smaakmakkers 8

2/6/2020 18:45 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

2/6/2020 19:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

2/6/2020 19:15 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

2/6/2020 20:15 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

2/6/2020 20:30 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

2/6/2020 21:30 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

2/6/2020 22:15 De Wensenboom Avond 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, ...

2/6/2020 22:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 2 juni - Film en Televisie Archief - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

2/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

2/6/2020 23:10 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - (1)

2/6/2020 23:55 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - (2)

3/6/2020 0:45 Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen 

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

zijn vader. De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.

3/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12699 Het is de dag van de begrafenis van Will. Steve ondervraagt Caroline opnieuw over haar visioen over Bo. Kayla brengt 

het nieuws over Will aan Caroline.

3/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7923 Steffy begeleidt de modellen van Forrester op de catwalk bij een repetitie voor de komende modeshow van Intimates. 

Terwijl Zoe herinneringen ophaalt aan haar relatie met Xander, verrast hij Emma met een romantisch huisje aan het 

strand.

3/6/2020 2:25 De collega's De aprilgrap (Afl 10), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

3/6/2020 3:10 En Route - Smaakmakkers 8 Smaakmakkers 8

3/6/2020 3:40 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

3/6/2020 3:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

3/6/2020 4:10 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

3/6/2020 5:10 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge



3/6/2020 5:25 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

3/6/2020 6:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

3/6/2020 7:15 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

3/6/2020 8:00 De Rolkrant 03.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/6/2020 9:00 Bijbelse Tentenkampen Bijbelse Tentenkampen

3/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 5 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit Het wonderbaarlijke verhaal van de kleine prins, Antoine de Saint-Exupéry in een bewerking 

van Tiny Fisscher , uitgeverij Volt

3/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 3 juni - Oude TV toestellen - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch,

soms grappig, soms melancholisch.

3/6/2020 10:01 De collega's De groentewinkel (Afl 11), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

3/6/2020 10:55 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, ...

3/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

3/6/2020 11:45 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

3/6/2020 11:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

3/6/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12699 Het is de dag van de begrafenis van Will. Steve ondervraagt Caroline opnieuw over haar visioen over Bo. Kayla brengt 

het nieuws over Will aan Caroline.

3/6/2020 13:20 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

3/6/2020 14:15 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 4)

3/6/2020 15:15 Mik Mak en Mon Vlaamse televisiereeks uit 1986. Mik en Mak zijn twee buitenaardse kinderen van de planeet Galacton die op de Aarde

terechtkomen. Ze worden gevonden door Mon de melkman. (afl 1)

3/6/2020 15:25 Jan Zonder Vrees Vlaamse tekenfilm-reeks met onder andere de stemmen van Jan Decleir, Dora van der Groen, Jef Burm,... (afl 1)

3/6/2020 15:35 Jommeke, De Schat Van De Zeerover De schat van de zeerover is een speelfilm (1968) die gemaakt is rond het personage Jommeke van Jef Nys. 

Het is een verfilming van het gelijknamig stripalbum De schat van de zeerover.

3/6/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7923 Steffy begeleidt de modellen van Forrester op de catwalk bij een repetitie voor de komende modeshow van Intimates. 

Terwijl Zoe herinneringen ophaalt aan haar relatie met Xander, verrast hij Emma met een romantisch huisje aan het 

strand.

3/6/2020 17:06 Mooi en Meedogenloos Afl. 7924 Zoe bespioneert Xander en Emma om op het juiste moment een brutale move te kunnen maken. Het lukt Ridge en Brooke 

niet om het eens te worden over Hope en Steffy, dus last Ridge een tijdelijke wapenstilstand in.

3/6/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12700 Aiden laat Stefano en Andre weten dat hij weigert het bewijs tegen Chad te stelen. Clyde is er zich van bewust dat zijn 

zoon in de problemen zit en zet Ben onder druk.

3/6/2020 18:15 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

3/6/2020 19:00 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

3/6/2020 19:15 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

3/6/2020 19:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

3/6/2020 20:40 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

3/6/2020 21:20 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

3/6/2020 22:15 De Wensenboom Avond 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, ...

3/6/2020 22:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 3 juni - Oude TV toestellen - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch,

soms grappig, soms melancholisch.

3/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

3/6/2020 23:10 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - (3)

4/6/2020 0:00 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - (4)

4/6/2020 0:55 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

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

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

ten onder ging. 1981

4/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12700 Aiden laat Stefano en Andre weten dat hij weigert het bewijs tegen Chad te stelen. Clyde is er zich van bewust dat zijn 

zoon in de problemen zit en zet Ben onder druk.

4/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7924 Zoe bespioneert Xander en Emma om op het juiste moment een brutale move te kunnen maken. Het lukt Ridge en Brooke 

niet om het eens te worden over Hope en Steffy, dus last Ridge een tijdelijke wapenstilstand in.

4/6/2020 2:25 De collega's De groentewinkel (Afl 11), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

4/6/2020 3:15 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

4/6/2020 4:00 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

4/6/2020 4:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

4/6/2020 5:15 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

4/6/2020 5:55 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

4/6/2020 6:55 Klein Londen, Klein Berlijn Vlaamse televisiereeks die zich afspeelt vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afl 4)

4/6/2020 8:00 De Rolkrant 04.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/6/2020 9:00 Levende Stenen Sint-Sixtusabdij Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

4/6/2020 9:35 Eclips TV In Beweging Afl. 7 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit Een keukenmeidenroman, Kathryn Stockett, uitgeverij Mistral

4/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 4 juni - Posters uit Hitbladen - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

4/6/2020 10:01 De collega's De plechtige communie (Afl 12), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

4/6/2020 10:40 Eclips TV Op Stap: Stripfestival 2019 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

4/6/2020 10:55 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

4/6/2020 11:45 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

4/6/2020 11:55 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

4/6/2020 12:50 De Dingen Des Levens Afl. 12700 Aiden laat Stefano en Andre weten dat hij weigert het bewijs tegen Chad te stelen. Clyde is er zich van bewust dat zijn 

zoon in de problemen zit en zet Ben onder druk.

4/6/2020 13:30 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 11)

4/6/2020 14:00 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en 

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

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

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946



4/6/2020 15:30 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 24)

4/6/2020 16:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7924 Zoe bespioneert Xander en Emma om op het juiste moment een brutale move te kunnen maken. Het lukt Ridge en Brooke 

niet om het eens te worden over Hope en Steffy, dus last Ridge een tijdelijke wapenstilstand in.

4/6/2020 16:25 Muziek bij Evenaar: In de ban van de Pinguiss In de ban van de Pinguiss, Cameroun

4/6/2020 16:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

4/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7925 Brooke en Bill hebben opnieuw een geheim overleg om de trieste situatie rond Katie te bespreken. Zoe probeert Xander

 te verleiden. Hij komt al snel in conflict met zijn geweten als hij aan Emma denkt.

4/6/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12701 Bo wordt wakker in de junglehut waar zijn enige metgezel een teruggetrokken vrouw is die bijna geen Engels spreekt. 

Kayla informeert Hope dat Steve weer op zoek is naar Bo op basis van Caroline's visie.

4/6/2020 18:15 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

4/6/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

4/6/2020 19:35 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

4/6/2020 20:05 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

4/6/2020 20:30 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

4/6/2020 21:25 Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten

4/6/2020 22:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

4/6/2020 22:15 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/6/2020 22:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 4 juni - Posters uit Hitbladen - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

4/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

4/6/2020 23:10 Tim Frazer jaagt op geheimzinninge moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en de 

waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster 

in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt 

ondertussen een spoor. 1964

5/6/2020 0:35 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

5/6/2020 1:05 Eclips TV Op Stap: Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

5/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12701 Bo wordt wakker in de junglehut waar zijn enige metgezel een teruggetrokken vrouw is die bijna geen Engels spreekt. 

Kayla informeert Hope dat Steve weer op zoek is naar Bo op basis van Caroline's visie.

5/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7925 Brooke en Bill hebben opnieuw een geheim overleg om de trieste situatie rond Katie te bespreken. Zoe probeert Xander

 te verleiden. Hij komt al snel in conflict met zijn geweten als hij aan Emma denkt.

5/6/2020 2:25 De collega's De plechtige communie (Afl 12), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

5/6/2020 3:05 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

5/6/2020 4:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

5/6/2020 4:30 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

5/6/2020 4:55 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

5/6/2020 5:50 En Route Portugal En Route Portugal

5/6/2020 6:10 Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten

5/6/2020 6:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

5/6/2020 7:00 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 11)

5/6/2020 7:30 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 24)

5/6/2020 8:00 De Rolkrant 05.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



5/6/2020 9:00 Abdij Averbode Op bezoek bij Abdij Averbode

5/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 6 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Het meisje met de feeënvingers', Christ en Kobe Van Herwegen, uitgeverij Van Halewyck,

5/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 5 juni - Moederzakskes - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 

soms grappig, soms melancholisch.

5/6/2020 10:01 De collega's De vakantie (Afl 13), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

5/6/2020 10:55 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/6/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

5/6/2020 11:40 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

5/6/2020 11:55 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Oorlogsliefde deel 2 Wanneer de Sovjets Berlijn binnentrekken, 

besluiten Emiel en zijn broer Jozef met hun liefjes Katja en Klawa naar het Westen te vluchten. Ze moeten de Elbe over, 

waar geallieerde troepen vluchtelingen controleren. Of ze in het Westen geraken, verneemt u in de tweede en laatste 

aflevering van Oorlogsliefde. Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen, Kris De Munck begeleidt op 

accordeon en zingt

5/6/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12701 Bo wordt wakker in de junglehut waar zijn enige metgezel een teruggetrokken vrouw is die bijna geen Engels spreekt. 

Kayla informeert Hope dat Steve weer op zoek is naar Bo op basis van Caroline's visie.

5/6/2020 13:10 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 3)

5/6/2020 13:50 Slisse en Cesar Verzekeringsmakelaar Sander Slisse en de ietwat simpele Cesar beleven tal van avonturen (afl 4)

5/6/2020 14:35 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

Leduc. Zijn voornaamste medewerker is juriste Chris Haagdoorn, die zich voor misdaadzaken geregeld laat bijstaan 

door ex-politieman Hugo Van Eyck. Hij laat haar trouwens ook buiten het werk ook allesbehalve onberoerd.

5/6/2020 15:35 Nand Buyl in de cinema Ferdinand Julia Jozef (Nand) Buyl  was een Vlaams acteur en regisseur en wordt gezien als een van de pioniers van de 

Vlaamse theater-, televisie- en filmwereld.

5/6/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7925 Brooke en Bill hebben opnieuw een geheim overleg om de trieste situatie rond Katie te bespreken. Zoe probeert Xander

 te verleiden. Hij komt al snel in conflict met zijn geweten als hij aan Emma denkt.

5/6/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7926 Steffy zet Ridge voor het blok als ze hem vraagt naar de ware reden waarom hij Katie en Thorne steunt. Thorne geeft 

uiting aan zijn liefde en loyaliteit voor Katie als hij haar ten huwelijk vraagt.

5/6/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/6/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12702 Eduardo loopt Rafe tegen het lijf, en zijn zoon schiet hem neer voor het rondhangen. Gabi en Arianna nemen afscheid 

van Sonny. Rafe schokt Gabi door te onthullen dat Eduardo hun vader is.

5/6/2020 18:15 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

5/6/2020 19:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

5/6/2020 19:40 Op bezoek: Ernst en Luim in de Pinvallei Ernst en Luim in de Pinvallei, India

5/6/2020 20:00 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

5/6/2020 20:55 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

5/6/2020 21:25 De Daken van Rome De Daken van Rome

5/6/2020 22:15 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/6/2020 22:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 5 juni - Moederzakskes - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch, 



soms grappig, soms melancholisch.

5/6/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

An Swartenbroekx en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

5/6/2020 23:05 Soeur Sourire De biografische film verhaalt het leven van de zingende Belgische kloosterzuster Jeannine Deckers, beter bekend als 

Sœur Sourire. Zen Belgisch-Franse film uit 2009, geregisseerd door Stijn Coninx met Jan Decleir, Cécile de France en 

Sandrine Blancke

6/6/2020 1:10 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

6/6/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12702 Eduardo loopt Rafe tegen het lijf, en zijn zoon schiet hem neer voor het rondhangen. Gabi en Arianna nemen afscheid 

van Sonny. Rafe schokt Gabi door te onthullen dat Eduardo hun vader is.

6/6/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7926 Steffy zet Ridge voor het blok als ze hem vraagt naar de ware reden waarom hij Katie en Thorne steunt. Thorne geeft 

uiting aan zijn liefde en loyaliteit voor Katie als hij haar ten huwelijk vraagt.

6/6/2020 2:25 De collega's De vakantie (Afl 13), 1979 Vlaamse komische reeks dat zich afspeelt in de kantoren van een overheidsdienst

6/6/2020 3:15 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

6/6/2020 4:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

6/6/2020 4:40 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

6/6/2020 5:35 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

6/6/2020 6:05 De Daken van Rome De Daken van Rome

6/6/2020 7:00 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

Leduc. Zijn voornaamste medewerker is juriste Chris Haagdoorn, die zich voor misdaadzaken geregeld laat bijstaan 

door ex-politieman Hugo Van Eyck. Hij laat haar trouwens ook buiten het werk ook allesbehalve onberoerd.

6/6/2020 8:00 De Rolkrant 06.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/6/2020 9:00 Jonge Vlamingen in Franse Abdijen Jonge Vlamingen in Franse Abdijen

6/6/2020 9:35 Eclips TV In Beweging Afl. 8 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor  'vroeger was alles anders', Korneel De Rynck, uitgeverij Angele

6/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 6 juni - Pietje Bell boeken (en jeugdboeken) - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

6/6/2020 10:01 De Collega's De Muur (afl 1). De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals 

voorheen. Thienpondt heeft rust gepakt, maar dat was bekend. En ook juffrouw Berlo is gepromoveerd tot secretaresse 

van directeur generaal Clerckx en wie gaat haar vervangen en wie wordt de nieuwe bureauchef, en wie wordt de nieuwe 

directeur? En wat voor werken gaan er schuil achter die gigantische muur die is opgetrokken in de gang? 1980.

6/6/2020 10:40 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/6/2020 10:45 Johan en de Alverman Het verhaal speelt zich af rond 1650. De jonge pas afgestudeerde Johan Claeszoons ontmoet een vreemd mannetje dat 

een onverstaanbare taal spreekt

6/6/2020 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

6/6/2020 11:55 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

6/6/2020 12:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm  1978, De mannen van den John 

muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee  1973, Opening Bokrijk in 1954 door 

prins Albert 

6/6/2020 12:55 RIP - De dansmarathon Seizoen 3 - De dansmarathon (afl 8)

6/6/2020 13:30 Merlina Vlaamse serie uit midden de jaren '80. In Ravenburg is er het detectivebureau Merlina. Daar begint elke avontuur! 

6/6/2020 14:05 De Boerenkrijg Vlaamse komische serie die met een vette knipoog verwijst naar de opstand van de Vlaamse boeren, de Brigands, tegen

de Franse bezetting in 1798 (afl 11)

6/6/2020 14:40 Schipper Naast Mathilde Vlaamse televisieserie die midden de jaren '50 en begin de jaren '60. Alles draait rond de gepensioneerde schipper 

Matthias, zijn lieve zus Mathilde en de geadopteerde dochter. (afl. 4)



6/6/2020 15:20 Wat Doen We Met De Liefde 1957. Een groepje levenslustige muzikanten krijgen een contract om te spelen op een passagiersschip voor een 

kruisvaart langs de havens van de Middellandse Zee. Hun contract zegt dat zij een zangeres moeten hebben. Zij gaan op  

zoek en de gevonden zangeres blijkt een goede kennis te zijn van één van de muzikanten, maar dat moet een groot geheim

blijven. Al de anderen worden smoorverliefd op haar. We zien de Woodpeckers, Jef en Cois Cassiers als twee Sultans.

6/6/2020 16:50 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

6/6/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/6/2020 17:35 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

6/6/2020 17:50 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

6/6/2020 18:05 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

6/6/2020 18:30 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 2 - BBC

6/6/2020 19:30 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

6/6/2020 19:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

6/6/2020 20:15 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

6/6/2020 21:10 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

6/6/2020 22:05 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

6/6/2020 22:35 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/6/2020 22:40 Kleine lenteschoonmaak van Michel 6 juni - Pietje Bell boeken (en jeugdboeken) - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. 

Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch.

6/6/2020 22:45 De Vlaschaard 1983. Boer Vermeulen regeert als een autoritaire patriarch over zijn hele erf. Vooral tussen vader en zoon Louis heerst 

rivaliteit.  Wanneer Louis dan ook nog met de melkmeid begint te scharrelen, wordt het Vermeulen te veel. Een klassieker 

van de Vlaamde fim, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stijn Streuvels. 

7/6/2020 0:10 De Collega's De Muur (afl 1). De vakantie is achter de rug. Als de collega's terug aan het werk gaan blijkt niets meer te zijn zoals 

voorheen. Thienpondt heeft rust gepakt, maar dat was bekend. En ook juffrouw Berlo is gepromoveerd tot secretaresse 

van directeur generaal Clerckx en wie gaat haar vervangen en wie wordt de nieuwe bureauchef, en wie wordt de nieuwe 

directeur? En wat voor werken gaan er schuil achter die gigantische muur die is opgetrokken in de gang? 1980.

7/6/2020 0:50 De Dingen Des Levens Afl. 12698 Sami is geschokt als ze een brief krijgt van EJ. Ben ziet dat Agibail het moeilijk heeft met de schuld van Chad. Hij doet 

wat hij kan om haar te doen geloven dat hij de moordenaar is.

7/6/2020 1:30 De Dingen Des Levens Afl. 12699 Het is de dag van de begrafenis van Will. Steve ondervraagt Caroline opnieuw over haar visioen over Bo. Kayla brengt 

het nieuws over Will aan Caroline.

7/6/2020 2:10 De Dingen Des Levens Afl. 12700 Aiden laat Stefano en Andre weten dat hij weigert het bewijs tegen Chad te stelen. Clyde is er zich van bewust dat zijn 

zoon in de problemen zit en zet Ben onder druk.

7/6/2020 2:55 De Dingen Des Levens Afl. 12701 Bo wordt wakker in de junglehut waar zijn enige metgezel een teruggetrokken vrouw is die bijna geen Engels spreekt. 

Kayla informeert Hope dat Steve weer op zoek is naar Bo op basis van Caroline's visie.

7/6/2020 3:30 De Dingen Des Levens Afl. 12702 Eduardo loopt Rafe tegen het lijf, en zijn zoon schiet hem neer voor het rondhangen. Gabi en Arianna nemen afscheid 

van Sonny. Rafe schokt Gabi door te onthullen dat Eduardo hun vader is.

7/6/2020 4:10 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

7/6/2020 4:30 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 2 - BBC

7/6/2020 5:25 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

7/6/2020 5:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

7/6/2020 6:40 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

7/6/2020 7:15 Schipper Naast Mathilde Vlaamse televisieserie die midden de jaren '50 en begin de jaren '60. Alles draait rond de gepensioneerde schipper 

Matthias, zijn lieve zus Mathilde en de geadopteerde dochter. (afl. 4)

7/6/2020 8:00 De Rolkrant 07.06 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/6/2020 9:00 Sporters en hun geloof Sporters en hun geloof



7/6/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/6/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De man en zijn fiets' van Wilfried de Jong, uitgeverij 

7/6/2020 10:00 Kleine lenteschoonmaak van Michel 7 juni - Poppenkastpoppen - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch,

 soms grappig, soms melancholisch.

7/6/2020 10:01 De Collega's Beeldende kunst (afl. 2) Op een maandagmorgen staan in de gang van Baconfoy enkele kunstwerken tentoon. Deze dienen 

ter tijdelijke verfraaiing van de kantoren en om het personeel vertrouwd te maken met hedendaagse kunst. Wanneer 

blijkt dat er ook nog een kunstkenner ter plaatse zal komen om de collega's te onderwijzen over de kunst dat in hun gang 

tentoongesteld staat, besluit De Pesser in te grijpen. 1980.

7/6/2020 10:45 Meester, Hij Begint Weer Vlaamse reeks met Frank Dingenen en Jacques Vermeire 

7/6/2020 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

7/6/2020 11:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

7/6/2020 12:10 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

7/6/2020 12:25 Heterdaad Er werd ingebroken bij Hugo Platel, een handelaar in koolzaad. Er is een videoband vermist waarop kan afgeleid worden 

dat Europees ambtenaar Niederbacher gunstige contracten aanbood aan Platel om graangewassen binnen de Europese 

Unie te distribueren. Het schandaal wordt groter wanneer blijkt dat Platel en Niederbacher op de avond van de inbraak 

samen dineerden. Wanneer Niederbacher enkele dagen later dood wordt aangetroffen, lijkt het een wanhopige zelfmoord 

te zijn, maar het team van John Nauwelaerts is daar niet van overtuigd en stelt een grootschalig onderzoek in. 

Vlaamse politieserie 1996.

7/6/2020 13:25 André Hazes Anders Muziekspecial met André Hazes Anders

7/6/2020 13:40 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 45)

7/6/2020 14:05 Gezin van Paemel Vlaamse klassieker uit 1986. De film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Cyriel Buysse.

7/6/2020 15:45 Zaman Zaman is een integere, gedreven politierechercheur. In zijn onderzoek zit hij op het spoor van de machtige ondernemer 

Collas, die in verbinding staat met de louche nachtclubeigenaar Kaplan. 1983. Marc Janssen

7/6/2020 17:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

7/6/2020 17:55 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

7/6/2020 18:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7922 De ruzie tussen Brooke en Steffy zorgt ervoor dat Ridge een snelle beslissing neemt over de toekomst van Forrester 

Creations. Bill neemt Justin in vertrouwen en vertelt hem over Brookes aanbod om te helpen met Katie. Hij doet een 

voorspelling over Ridge.

7/6/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 7923 Steffy begeleidt de modellen van Forrester op de catwalk bij een repetitie voor de komende modeshow van Intimates. 

Terwijl Zoe herinneringen ophaalt aan haar relatie met Xander, verrast hij Emma met een romantisch huisje aan het 

strand.

7/6/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 7924 Zoe bespioneert Xander en Emma om op het juiste moment een brutale move te kunnen maken. Het lukt Ridge en Brooke 

niet om het eens te worden over Hope en Steffy, dus last Ridge een tijdelijke wapenstilstand in.

7/6/2020 19:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7925 Brooke en Bill hebben opnieuw een geheim overleg om de trieste situatie rond Katie te bespreken. Zoe probeert Xander

 te verleiden. Hij komt al snel in conflict met zijn geweten als hij aan Emma denkt.

7/6/2020 19:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7926 Steffy zet Ridge voor het blok als ze hem vraagt naar de ware reden waarom hij Katie en Thorne steunt. Thorne geeft 

uiting aan zijn liefde en loyaliteit voor Katie als hij haar ten huwelijk vraagt.

7/6/2020 19:55 Vrouwen en mannen van: De strandwachters De strandwachters van Kaapstad

7/6/2020 20:25 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

7/6/2020 21:20 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

7/6/2020 22:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

7/6/2020 23:15 De Wensenboom Avond De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 



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

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

uitdaging, ...

7/6/2020 23:22 Kleine lenteschoonmaak van Michel 7 juni - Poppenkastpoppen - Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak van zijn bureel. Nostalgisch,

 soms grappig, soms melancholisch.

7/6/2020 23:25 Wonderdoktoor Steven Martens wil zich als dorpsdokter vestigen. Zijn neef Boone, een sluwe boer, weet zo te schipperen dat Steven 

optreedt als "Wonderdoktoor". Zo krijgt hij een uitgebreid kliënteel. Steven weigert met Marietje, de dochter van de 

burgemeester, te trouwen. Daarom laat de verbolgen dorpspotentaat een onderzoek instellen, waarbij het diploma van 

Steven moet boven komen. De jonge dokter is natuurlijk van vervolging ontslagen, maar de dorpelingen voelen zich 

bedrogen en blijven weg. 1936 Jan Vanderheyden

8/6/2020 1:00 De Collega's Beeldende kunst (afl. 2) Op een maandagmorgen staan in de gang van Baconfoy enkele kunstwerken tentoon. Deze dienen 

ter tijdelijke verfraaiing van de kantoren en om het personeel vertrouwd te maken met hedendaagse kunst. Wanneer 

blijkt dat er ook nog een kunstkenner ter plaatse zal komen om de collega's te onderwijzen over de kunst dat in hun gang 

tentoongesteld staat, besluit De Pesser in te grijpen. 1980.

8/6/2020 1:45 Op Bezoek: Een ongeloofelijke trein Een ongeloofelijke trein in Nepal

8/6/2020 1:55 Op Bezoek: Televisie in Bhutan Televisie in Bhutan

8/6/2020 2:15 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

8/6/2020 3:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

8/6/2020 4:10 Museum Moderne - Religieuze Kunst Museum Moderne - Religieuze Kunst

8/6/2020 5:15 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

8/6/2020 6:10 Heterdaad Er werd ingebroken bij Hugo Platel, een handelaar in koolzaad. Er is een videoband vermist waarop kan afgeleid worden 

dat Europees ambtenaar Niederbacher gunstige contracten aanbood aan Platel om graangewassen binnen de Europese 

Unie te distribueren. Het schandaal wordt groter wanneer blijkt dat Platel en Niederbacher op de avond van de inbraak 

samen dineerden. Wanneer Niederbacher enkele dagen later dood wordt aangetroffen, lijkt het een wanhopige zelfmoord 

te zijn, maar het team van John Nauwelaerts is daar niet van overtuigd en stelt een grootschalig onderzoek in. 

Vlaamse politieserie 1996.

8/6/2020 7:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 


