
7/9/2020 8:00 De Rolkrant 07.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

7/9/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 5 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/9/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit Broere van Bart Moeyaert, uitgeverij Querido (afl.1)

7/9/2020 10:05 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. 

7/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

7/9/2020 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, ...

7/9/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 36 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 36

7/9/2020 11:50 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

7/9/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12767 Steve realiseert zich dat hij zijn en Ava's zoon moet vinden om Ava te laten vertellen waar ze Kayla vasthoudt. 

Roman vertrouwt Rafe zijn boosheid over Eric's situatie toe. Andre keert terug naar het DiMera herenhuis, nadat hij de 

explosie heeft overleefd. 

7/9/2020 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 60

7/9/2020 14:00 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over een voorbeeld zijn (afl 8).

7/9/2020 14:05 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 2)

7/9/2020 14:10 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en 

omdat ze nogal gehecht zijn aan hun neefje beletten ze hierdoor om hem te laten trouwen. Maar dat is zonder twee 

andere neven (Jef en Cois Cassiers) gerekend die vastbesloten zijn om voor Tony een vrouw te zoeken en hem te laten 

trouwen. 1959 Edith Kiel

7/9/2020 16:00 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. 

7/9/2020 16:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

7/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7991 Reese neemt het voor Taylor op en eist excuses van Brooke. Brooke is verbijsterd. Maya is terug uit Europa en gaat 

meteen de strijd aan met Zoe. Ze heeft slecht nieuws voor Brooke.

7/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 12)

7/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7992 Liam en Steffy zijn geschokt als Hope een duidelijke beslissing neemt voor de feestdagen. Reese troost Taylor op 

een moeilijk moment. Hij belooft er altijd voor haar te zullen zijn.

7/9/2020 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, ...

7/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12768 Eric wordt ontslaan uit het ziekenhuis en gearresteerd. Brady bekent aan Nicole dat hij over haar droomt. 

Victor biedt Deimos geld aan om Salem te verlaten. 

7/9/2020 18:15 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

7/9/2020 18:45 En Route Les Lacs De Virelles

7/9/2020 19:15 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

7/9/2020 19:35 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

7/9/2020 20:10 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

7/9/2020 21:10 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

7/9/2020 22:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 12)

7/9/2020 22:15 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 8)

7/9/2020 22:20 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, ...

7/9/2020 22:25 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. 

7/9/2020 22:35 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 36 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 36

7/9/2020 23:20 Het Geluk Komt Morgen Het verhaal vertelt over een professor die bij toeval een middel ontdekt dat alle vermoeidheid wegneemt en nieuwe 

levenskracht geeft. Hij zal het middel lanceren tijdens de Expo (Wereldtentoonstelling van 1958) in Brussel. 

Enkele snoodaards willen het middel echter voor andere doelen gebruiken. 1958 Jef Bruyninckx 

8/9/2020 0:50 La nuit est une sorcière De film is uitsluitend gebaseerd op de Choreografie van Pierre Lacotte. 1960

8/9/2020 1:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 12)

8/9/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12768 Eric wordt ontslaan uit het ziekenhuis en gearresteerd. Brady bekent aan Nicole dat hij over haar droomt. 

Victor biedt Deimos geld aan om Salem te verlaten. 

8/9/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7992 Liam en Steffy zijn geschokt als Hope een duidelijke beslissing neemt voor de feestdagen. Reese troost Taylor op 

een moeilijk moment. Hij belooft er altijd voor haar te zullen zijn.

8/9/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

8/9/2020 3:15 800 jaar Clarissen 800 jaar Clarissen

8/9/2020 3:25 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

8/9/2020 3:55 En Route Les Lacs De Virelles

8/9/2020 4:30 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

8/9/2020 4:55 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

8/9/2020 5:35 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

8/9/2020 6:45 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

8/9/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Simon Carmiggelt. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/9/2020 8:00 De Rolkrant 08.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

8/9/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 6 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/9/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Mevrouw Verona daalt de heuvel af,' Dimitri Verhulst, uitgeverij Contact (afl. 2)

8/9/2020 10:05 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. 

8/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

8/9/2020 11:10 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

8/9/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 37 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 37

8/9/2020 12:00 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich tegen 

Mussolini en Duitsland.

8/9/2020 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12768 Eric wordt ontslaan uit het ziekenhuis en gearresteerd. Brady bekent aan Nicole dat hij over haar droomt. 

Victor biedt Deimos geld aan om Salem te verlaten. 

8/9/2020 13:35 Thee Met Een Verhaal 05 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

8/9/2020 13:50 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over wijsheid over de jaren  (afl 1)

8/9/2020 13:55 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 8)

8/9/2020 14:00 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

8/9/2020 15:15 Eclips TV Op Stap: Slisse & Cesar Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

8/9/2020 15:30 Eclips en Vrienden BV - Marnic De Meulemeester Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste 



vriend(in).  Vandaag is Marnic De Meulemeester te gast. 

8/9/2020 16:00 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. 

8/9/2020 16:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

8/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7992 Liam en Steffy zijn geschokt als Hope een duidelijke beslissing neemt voor de feestdagen. Reese troost Taylor op 

een moeilijk moment. Hij belooft er altijd voor haar te zullen zijn.

8/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 13)

8/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7993 Hope en Liam bieden Maya steun als ze vertelt over haar scheiding. Ze vragen haar goedkeuring voor de naam die ze 

hun kindje willen geven. Reese probeert rustig te blijven als hij iemand wil ontlopen bij Il Giardino.

8/9/2020 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, ...

8/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12769 Het is de dag van Daniels begrafenis. De spanningen lopen op. Op het politiebureau wordt Eric aangeklaagd. 

Brady heeft nog steeds moeite om betekenis te geven aan de dromen die hij heeft.

8/9/2020 18:15 Mariale Ommegang Nazareth Mariale Ommegang van 8 september vanuit Nazareth

8/9/2020 19:00 Op Bezoek: Leren genezen met planten Leren genezen met planten, Nepal

8/9/2020 19:20 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

8/9/2020 20:15 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

8/9/2020 21:15 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 10

8/9/2020 22:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 13)

8/9/2020 22:15 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 8)

8/9/2020 22:20 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, ...

8/9/2020 22:25 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. 

8/9/2020 22:35 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 37 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 37

8/9/2020 23:20 Drie Flinke Kerels Drie reporters van "De Avondgazet" zijn flink bij de hand, maar het leven is niet zo gemakkelijk wanneer men een strenge 

uitgever heeft en die ook nog van de oude stempel is. Op een mooie dag tijdens een reportage ontmoet Tobi een meisje 

dat hem helemaal niet bevalt. Het kleine Tinneke kan zeer lief zijn en wanneer zij iets wil bereiken dan lukt het haar 

altijd. Wanneer in alle dagbladen een foto verschijnt van het drietal worden zij ontslagen. Wanneer Tobi op zoek gaat 

naar ander werk, ontdekt hij dat een zwendelaar "De Avondgazet" wil afhandig maken. Tobi verwittigt zijn vroegere 

werkgever en als dankbaarheid worden de "Drie flinke kerels" opnieuw in dienst genomen. 

Jan Vanderheyden, 1938 met o.a. Nand Buyl, Jef Van Leemput 

9/9/2020 0:55 In De Schaduw van Jozef Peeters In De Schaduw van Jozef Peeters - Deze documentaire gaat dieper in het leven van Jozef Peeters zijn familie. Godelieve

(zijn dochter) staat ook centraal in deze documentaire. Dankzij haar is het appartement van Jozef Peeters nog te 

bezichtigen. Regie Richtie

9/9/2020 1:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 13)

9/9/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12769 Het is de dag van Daniels begrafenis. De spanningen lopen op. Op het politiebureau wordt Eric aangeklaagd. 

Brady heeft nog steeds moeite om betekenis te geven aan de dromen die hij heeft.

9/9/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7993 Hope en Liam bieden Maya steun als ze vertelt over haar scheiding. Ze vragen haar goedkeuring voor de naam die ze 

hun kindje willen geven. Reese probeert rustig te blijven als hij iemand wil ontlopen bij Il Giardino.

9/9/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

9/9/2020 3:15 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

9/9/2020 4:00 Op Bezoek: Leren genezen met planten Leren genezen met planten, Nepal



9/9/2020 4:20 Dierenrijk: Vrede tussen mens en olifant Vrede tussen mens en olifant, Sri Lanka

9/9/2020 4:45 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

9/9/2020 5:40 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

9/9/2020 6:35 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 10

9/9/2020 7:25 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen 

9/9/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Janine Bischops. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/9/2020 8:00 De Rolkrant 09.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel

9/9/2020 9:30 Mariale Ommegang Nazareth Mariale Ommegang van 8 september vanuit Nazareth

9/9/2020 10:15 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. 

9/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

9/9/2020 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, ...

9/9/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 38 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 38

9/9/2020 11:55 Eclips TV Op Stap: Barbara Dex Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

9/9/2020 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12769 Het is de dag van Daniels begrafenis. De spanningen lopen op. Op het politiebureau wordt Eric aangeklaagd. 

Brady heeft nog steeds moeite om betekenis te geven aan de dromen die hij heeft.

9/9/2020 12:50 Eric Michel en Walter De Smedt Optreden met Eric Michel en Walter De Smedt tijdens OKRA feest in Deftinge 

9/9/2020 13:15 Frans Bauer - Tour de Frans Muziekspecial met Frans Bauer - Tour de Frans

9/9/2020 13:50 Ouder worden Bie Hinnekint - laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over kracht van de kunsten (afl. 2)

9/9/2020 13:55 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 8)

9/9/2020 14:00 De Duivel Te Slim Komedie 1960. Het enige wat Pol Rubens met de Grote Paul gemeen heeft is zijn woonplaats Antwerpen. Pols problemen 

beginnen als hij zijn portemonnee kwijt is en zich in gebrekkig Duits probeert te redden. Zijn stuntelingen brengen hem 

en zijn vriend op een schip van misdadigers. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Cois Cassiers  

en Jef Cassiers

9/9/2020 15:35 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen 

9/9/2020 16:00 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. 

9/9/2020 16:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

9/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7993 Hope en Liam bieden Maya steun als ze vertelt over haar scheiding. Ze vragen haar goedkeuring voor de naam die ze 

hun kindje willen geven. Reese probeert rustig te blijven als hij iemand wil ontlopen bij Il Giardino.

9/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 14)

9/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7994 Het is kerst en dat vieren de families gezamenlijk bij de Forresters. Het is baby Kelly's eerste kerst. Hope en Liam maken 

bekend hoe ze hun dochter gaan noemen. Het kerstdiner van Pam en Charlie wordt gered door de Logan-zussen. Ridge

vraagt iedereen te zeggen waar ze blij mee zijn. Eric herinnert iedereen aan de ware boodschap van kerst.

9/9/2020 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, ...

9/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12770 Nicole, die een openbaring heeft gehad, stelt voor dat zij en Theresa beiden Kate en Basic Black verlaten en 

hun eigen bedrijf beginnen. Brady spreekt met Fynn over zijn dromen.

9/9/2020 18:15 De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa te Mozambique

9/9/2020 18:45 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec



9/9/2020 19:20 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

9/9/2020 19:55 De Bishnoi De Bishnoi te India

9/9/2020 20:15 De keuken van de Allen-Clan De keuken van de Allen-Clan in Ierland

9/9/2020 20:30 Dierenrijk: Vogelspinnen Vogelspinnen, Cambodja

9/9/2020 20:45 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

9/9/2020 21:40 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

9/9/2020 22:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 14)

9/9/2020 22:15 Denderland TV: De Klankkast Denderland TV: De Klankkast (afl. 8)

9/9/2020 22:20 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, ...

9/9/2020 22:25 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. 

9/9/2020 22:35 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 38 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 38

9/9/2020 23:20 Mijn Man Doet Dat Niet 1956. Jan Peeters heeft een gelukkig huwelijk en is vader van een flinke baby. Hij is vlijtig en deftig en zijn vrouw Annie 

zegt iedere keer wanneer ze fouten ziet van andere mannen:"Mijn man doet dat niet". Een goede reputatie kan vlug 

omslaan wanneer vier verschillende vrouwen voor Jan een das kopen als verjaardagsgeschenk. Edith Kiel.

10/9/2020 1:00 Histoire de la Liaison Belgique Congo De geschiedenis van de luchtverbinding tussen België en Congo. Vanaf het begin met Edmond Thieffry in 1925 tot de 

duizendste vlucht in maart 1950. 1950

10/9/2020 1:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 14)

10/9/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12770 Nicole, die een openbaring heeft gehad, stelt voor dat zij en Theresa beiden Kate en Basic Black verlaten en 

hun eigen bedrijf beginnen. Brady spreekt met Fynn over zijn dromen.

10/9/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7994 Het is kerst en dat vieren de families gezamenlijk bij de Forresters. Het is baby Kelly's eerste kerst. Hope en Liam maken 

bekend hoe ze hun dochter gaan noemen. Het kerstdiner van Pam en Charlie wordt gered door de Logan-zussen. Ridge

vraagt iedereen te zeggen waar ze blij mee zijn. Eric herinnert iedereen aan de ware boodschap van kerst.

10/9/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

10/9/2020 3:15 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

10/9/2020 3:55 De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa te Mozambique

10/9/2020 4:25 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec

10/9/2020 5:00 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

10/9/2020 5:35 De Bishnoi De Bishnoi te India

10/9/2020 5:55 De keuken van de Allen-Clan De keuken van de Allen-Clan in Ierland

10/9/2020 6:10 Dierenrijk: Vogelspinnen Vogelspinnen, Cambodja

10/9/2020 6:25 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

10/9/2020 7:20 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

10/9/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Anton Karas. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

10/9/2020 8:00 De Rolkrant 10.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

10/9/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 8 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/9/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit ' Alle verhalen' van Roald Dahl,  het kortverhaal: 'Op weg naar de hemel', 

uitgegeven bij Meulenhoff (afl 4).

10/9/2020 10:05 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. 

10/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

10/9/2020 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, ...

10/9/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 39 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 39

10/9/2020 12:00 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

10/9/2020 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12770 Nicole, die een openbaring heeft gehad, stelt voor dat zij en Theresa beiden Kate en Basic Black verlaten en 

hun eigen bedrijf beginnen. Brady spreekt met Fynn over zijn dromen.

10/9/2020 13:40 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord over  omgaan met jongeren (afl 3).

10/9/2020 13:45 Denderland TV: De Klankkast Denderland TV: De Klankkast (afl. 8)

10/9/2020 13:50 Dikke Vrienden De vijandig gestemde families Janssens en Peeters zijn verzoend sedert de geboorte van hun kleinkind Fritske. Om wat 

ontspanning aan de moeder en het kind te geven zullen de twee families samen een villa huren in Mariaburg. Door de 

dagelijkse omgang geraakt sillaan de vreedzame stemming in de war. Een ongelukkig samentreffen doet de bom barsten, 

want Fred wordt van ontrouw beschuldigd. 1940

10/9/2020 15:15 Kleistreken Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn grootmoeder, een kleurrijke mix van Booms en  

Antwerps is dat. De verhalen zijn avontuurlijk, grappig of poëtisch en ontsproten uit zuivere verbeelding, maar telkens 

met een knipoog naar de kleistreek van honderd jaar geleden. O ja: een streek is een gebied, maar ook een 

ondeugende daad.

10/9/2020 15:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

10/9/2020 16:00 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. 

10/9/2020 16:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

10/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7994 Het is kerst en dat vieren de families gezamenlijk bij de Forresters. Het is baby Kelly's eerste kerst. Hope en Liam maken 

bekend hoe ze hun dochter gaan noemen. Het kerstdiner van Pam en Charlie wordt gered door de Logan-zussen. Ridge

vraagt iedereen te zeggen waar ze blij mee zijn. Eric herinnert iedereen aan de ware boodschap van kerst.

10/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 15)

10/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7995 Als ze de cadeautjes voor baby Kelly uitpakken, geeft Ridge een cadeau aan Steffy, om door te geven aan Taylor.

Hope verrast Liam met een korte vakantie voor de baby komt, op Catalina Island. Zoe praat met haar vader over zijn

interesse in Taylor.

10/9/2020 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, ...

10/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12771 Steve biedt Ava een deal aan. Chase moet aan Ciara toegeven wat er mis is. Eve en Claire bereiden zich voor 

op de Juilliard auditie. 

10/9/2020 18:15 Europa Park 2019 Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park 

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

10/9/2020 18:35 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen 

10/9/2020 19:05 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

10/9/2020 19:20 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

10/9/2020 19:50 De Daken van New York De Daken van New York

10/9/2020 20:45 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

10/9/2020 21:40 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

10/9/2020 22:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 15)

10/9/2020 22:15 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV: De Liefdesdokter 

10/9/2020 22:20 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, ...

10/9/2020 22:25 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. 

10/9/2020 22:35 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 39 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 39

10/9/2020 23:20 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. 

11/9/2020 0:50 Retro Eclips: Premetro Antwerpen Retro Premetro Antwerpen

11/9/2020 1:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 15)

11/9/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12771 Steve biedt Ava een deal aan. Chase moet aan Ciara toegeven wat er mis is. Eve en Claire bereiden zich voor 

op de Juilliard auditie. 

11/9/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7995 Als ze de cadeautjes voor baby Kelly uitpakken, geeft Ridge een cadeau aan Steffy, om door te geven aan Taylor.

Hope verrast Liam met een korte vakantie voor de baby komt, op Catalina Island. Zoe praat met haar vader over zijn

interesse in Taylor.

11/9/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

11/9/2020 3:15 Europa Park 2019 Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park 

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

11/9/2020 3:35 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

11/9/2020 4:00 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

11/9/2020 4:20 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

11/9/2020 4:50 De Daken van New York De Daken van New York

11/9/2020 5:45 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

11/9/2020 6:25 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

11/9/2020 6:55 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

11/9/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Mijn Poes. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

11/9/2020 8:00 De Rolkrant 11.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

11/9/2020 9:35 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/9/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest :'En na de oorlog'; Geert de Kockere, uitgeverij De Eenhoorn  (afl 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11/9/2020 10:05 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. 

11/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

11/9/2020 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, ...

11/9/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 40 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 40

11/9/2020 11:55 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. De band tussen de twee kleine zusjes Adi en Sara uit  Cadzand 

was sterk, ze verhuisden van de ene naar de andere schuilkelder en Fritz,  een Duits soldaat,  las hen sprookjes voor. 

11/9/2020 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12771 Steve biedt Ava een deal aan. Chase moet aan Ciara toegeven wat er mis is. Eve en Claire bereiden zich voor 

op de Juilliard auditie. 

11/9/2020 13:05 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams

11/9/2020 13:45 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert

aan het woord Over oud zijn (afl. 4)

11/9/2020 13:55 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV: De Liefdesdokter 

11/9/2020 14:00 De Roof van Hop Marianneke De film verhaalt de ontvoering en het proces van "De Roof van Hop-Sinjoorke" uit het museum van Mechelen door 

Antwerpse studenten. Voor de rechtbank wordt de hele geschiedenis in een "flash-back" uit de doeken gedaan. 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 1954 Joris Diels



11/9/2020 15:15 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

11/9/2020 16:00 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. 

11/9/2020 16:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

11/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7995 Als ze de cadeautjes voor baby Kelly uitpakken, geeft Ridge een cadeau aan Steffy, om door te geven aan Taylor.

Hope verrast Liam met een korte vakantie voor de baby komt, op Catalina Island. Zoe praat met haar vader over zijn

interesse in Taylor.

11/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 16)

11/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7996 Iemand uit het verleden van Reese doet een serieuze bedreiging aan het adres van Zoe. Baby Kelly is ziek en wordt 

onderzocht in het ziekenhuis. Liam gaat bij haar kijken, dus Hope gaat zonder hem naar het vliegveld.

11/9/2020 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, ...

11/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12772 Ava oefent druk uit op Steve om met haar te vrijen, en hij beseft dat hij geen keuze heeft als hij Kayla wil redden. Theresa 

en Nicole vertellen Brady over hun plan om Kate hen uit Basic Black te laten kopen en hun eigen modelijn te creëren.

11/9/2020 18:15 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

11/9/2020 19:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

11/9/2020 19:30 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

11/9/2020 20:05 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

11/9/2020 21:00 Wijnland - Italië Italie - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

11/9/2020 21:15 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

11/9/2020 22:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 16)

11/9/2020 22:15 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

11/9/2020 22:20 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, ...

11/9/2020 22:25 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. 

11/9/2020 22:35 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 40 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 40

11/9/2020 23:20 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over

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

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

12/9/2020 1:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 16)

12/9/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12772 Ava oefent druk uit op Steve om met haar te vrijen, en hij beseft dat hij geen keuze heeft als hij Kayla wil redden. Theresa 

en Nicole vertellen Brady over hun plan om Kate hen uit Basic Black te laten kopen en hun eigen modelijn te creëren.

12/9/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7996 Iemand uit het verleden van Reese doet een serieuze bedreiging aan het adres van Zoe. Baby Kelly is ziek en wordt 

onderzocht in het ziekenhuis. Liam gaat bij haar kijken, dus Hope gaat zonder hem naar het vliegveld.

12/9/2020 2:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

12/9/2020 3:15 Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten

12/9/2020 3:45 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

12/9/2020 4:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

12/9/2020 5:00 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

12/9/2020 5:30 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

12/9/2020 6:30 Wijnland - Italië Italie - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

12/9/2020 7:00 De Daken van Parijs De Daken van Parijs



12/9/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Pierre Richard - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

12/9/2020 8:00 De Rolkrant 12.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

12/9/2020 9:30 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. (Afl. 5)

12/9/2020 9:40 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. 

12/9/2020 9:55 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.

12/9/2020 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

12/9/2020 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

12/9/2020 11:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

12/9/2020 11:35 Kleistreken Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn grootmoeder, een kleurrijke mix van Booms en  

Antwerps is dat. De verhalen zijn avontuurlijk, grappig of poëtisch en ontsproten uit zuivere verbeelding, maar telkens 

met een knipoog naar de kleistreek van honderd jaar geleden. O ja: een streek is een gebied, maar ook een 

ondeugende daad.

12/9/2020 11:55 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 38 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 38

12/9/2020 12:40 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

12/9/2020 13:20 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 13)

12/9/2020 13:25 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen 

12/9/2020 13:45 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over Goed oud worden (afl 5).

12/9/2020 13:55 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

12/9/2020 14:00 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

12/9/2020 15:25 Kruiswegstraat 6 Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking  van de

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

Natuurlijk zal Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat 

te Gent) samen met zijn twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst.

1973. Jean Daskalidès

12/9/2020 16:55 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, ...

12/9/2020 17:00 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

12/9/2020 17:50 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

12/9/2020 18:20 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

12/9/2020 18:50 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

12/9/2020 19:45 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

12/9/2020 20:10 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

12/9/2020 21:00 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona



12/9/2020 21:55 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

12/9/2020 22:25 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 14)

12/9/2020 22:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 15)

12/9/2020 22:40 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 16)

12/9/2020 22:45 Slachtvee Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien is hij verloofd met Marie-Rose, 

de dochter van de directeur, die hij later hoopt op te volgen. Bij een routineonderzoek in het ziekenhuis stelt men echter 

vast dat hij kanker heeft en zijn dagen geteld zijn. De ontreddering die Thomas daardoor ondergaat duurt echter 

niet lang, zijn besluit staat vast: de korte tijd die hem nog rest zal hij gebruiken om een aantal slechteriken op te ruimen.  

1979 Regisseur Patrick Conrad

13/9/2020 0:20 De Dingen Des Levens Afl. 12768 Eric wordt ontslaan uit het ziekenhuis en gearresteerd. Brady bekent aan Nicole dat hij over haar droomt. 

Victor biedt Deimos geld aan om Salem te verlaten. 

13/9/2020 1:00 De Dingen Des Levens Afl. 12769 Het is de dag van Daniels begrafenis. De spanningen lopen op. Op het politiebureau wordt Eric aangeklaagd. 

Brady heeft nog steeds moeite om betekenis te geven aan de dromen die hij heeft.

13/9/2020 1:45 De Dingen Des Levens Afl. 12770 Nicole, die een openbaring heeft gehad, stelt voor dat zij en Theresa beiden Kate en Basic Black verlaten en 

hun eigen bedrijf beginnen. Brady spreekt met Fynn over zijn dromen.

13/9/2020 2:25 De Dingen Des Levens Afl. 12771 Steve biedt Ava een deal aan. Chase moet aan Ciara toegeven wat er mis is. Eve en Claire bereiden zich voor 

op de Juilliard auditie. 

13/9/2020 3:05 De Dingen Des Levens Afl. 12772 Ava oefent druk uit op Steve om met haar te vrijen, en hij beseft dat hij geen keuze heeft als hij Kayla wil redden. Theresa 

en Nicole vertellen Brady over hun plan om Kate hen uit Basic Black te laten kopen en hun eigen modelijn te creëren.

13/9/2020 3:50 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

13/9/2020 4:20 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

13/9/2020 4:50 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

13/9/2020 5:45 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

13/9/2020 6:05 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

13/9/2020 6:55 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

13/9/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Lucien Van Impe - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

13/9/2020 8:00 De Rolkrant 13.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

13/9/2020 9:30 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.

13/9/2020 9:40 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.

13/9/2020 9:55 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten 

13/9/2020 10:45 Uw verhaal: Wilfried Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een  

ongewone anekdote

13/9/2020 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

13/9/2020 11:05 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

13/9/2020 11:50 Huisgenoten compilatie Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet

13/9/2020 12:30 La Mascarade La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 1

13/9/2020 13:10 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over oude mensen die een voorbeeld waren (afl. 6)

13/9/2020 13:15 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 7) 

13/9/2020 13:20 Schipperskwartier 1953. Belevenissen rond het turbulente huwelijk van de eigenaars van een kruidenierszaakje en een cafeetje in de 

Antwerpse uitgaansbuurt. Na een reeks begripsverwarringen met trouwlustige dames eindigt het ontstane geharrewar 

op een bijzondere bruiloft in het café in Antwerpen.  



Geregisseerd door Edith Kiel met Charles Janssen, Co Flower en René Bertal.

13/9/2020 15:00 Crazy Love 1987. Crazy Love. We zien drie fases uit het leven van Harry Voss, "een mens op zoek naar liefde"

13/9/2020 16:25 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

13/9/2020 16:50 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, ...

13/9/2020 16:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

13/9/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

13/9/2020 18:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7992 Liam en Steffy zijn geschokt als Hope een duidelijke beslissing neemt voor de feestdagen. Reese troost Taylor op 

een moeilijk moment. Hij belooft er altijd voor haar te zullen zijn.

13/9/2020 18:25 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium 2021 - Individuele voorstelling (afl 10)

13/9/2020 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 7993 Hope en Liam bieden Maya steun als ze vertelt over haar scheiding. Ze vragen haar goedkeuring voor de naam die ze 

hun kindje willen geven. Reese probeert rustig te blijven als hij iemand wil ontlopen bij Il Giardino.

13/9/2020 18:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 11)

13/9/2020 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7994 Het is kerst en dat vieren de families gezamenlijk bij de Forresters. Het is baby Kelly's eerste kerst. Hope en Liam maken 

bekend hoe ze hun dochter gaan noemen. Het kerstdiner van Pam en Charlie wordt gered door de Logan-zussen. Ridge

vraagt iedereen te zeggen waar ze blij mee zijn. Eric herinnert iedereen aan de ware boodschap van kerst.

13/9/2020 19:20 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 12)

13/9/2020 19:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7995 Als ze de cadeautjes voor baby Kelly uitpakken, geeft Ridge een cadeau aan Steffy, om door te geven aan Taylor.

Hope verrast Liam met een korte vakantie voor de baby komt, op Catalina Island. Zoe praat met haar vader over zijn

interesse in Taylor.

13/9/2020 19:45 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 13)

13/9/2020 19:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 7996 Iemand uit het verleden van Reese doet een serieuze bedreiging aan het adres van Zoe. Baby Kelly is ziek en wordt 

onderzocht in het ziekenhuis. Liam gaat bij haar kijken, dus Hope gaat zonder hem naar het vliegveld.

13/9/2020 20:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 -  - Individuele voorstelling (afl 14)

13/9/2020 20:15 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

13/9/2020 21:10 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

13/9/2020 22:05 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

13/9/2020 23:00 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, ...

13/9/2020 23:05 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

13/9/2020 23:10  Exit 7 Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve 

kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de

meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje 

dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te verwekken 

en op te voeden. 1979. Emile Degelin

14/9/2020 0:55 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten 

14/9/2020 1:45 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

14/9/2020 2:45 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

14/9/2020 3:45 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

14/9/2020 4:40 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

14/9/2020 5:35 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen

14/9/2020 6:00 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

14/9/2020 6:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 



14/9/2020 7:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Are You being served ensemble Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet















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


