
21/9/2020 08:00 De Rolkrant 21.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/9/2020 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

21/9/2020 09:30 Eclips TV In Beweging Afl. 15 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/9/2020 09:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'voor ik ga slapen' van SJ Watson, uitgegeven bij Ambo/Anthos

21/9/2020 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.

21/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Manneke 31en 32, The Country of the King of Cheeses, Vergeten generatie, 

21/9/2020 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, ...

21/9/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 26 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 26

21/9/2020 12:05 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

21/9/2020 13:00 Thee Met Een Verhaal 17 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

21/9/2020 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 12777 Philip verneemt dat Kate tijd doorbrengt met Deimos. Brady heeft een verrassing voor Theresa. Belle loopt dan Shawn 

tegen het lijf op het politiebureau en hoort dat hij besloten heeft om in Salem te blijven. 

21/9/2020 13:50 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

21/9/2020 13:55 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 80

21/9/2020 14:30 Close Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij 

toevallig ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de 

aantrekkingskracht van deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet

21/9/2020 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.

21/9/2020 16:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

21/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8001 Brooke, Ridge en Bill landen op Catalina Island en verheugen zich erop kennis te maken met baby Beth. Als ze het

slechte nieuws krijgen, vragen Bill en Liam aan dokter Buckingham wat er mis is gegaan. Hope wordt getroost door 

Brooke en wil zo snel mogelijk naar huis

21/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

21/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8002 Na alles wat er is gebeurd op Catalina Island, besluit Reese in te gaan op de eisen van de criminelen. Ridge deelt het 

slechte nieuws met Steffy en Taylor. Hope en Liam komen thuis en zijn erg emotioneel. Brooke probeert Hope te troosten.

21/9/2020 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, ...

21/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12778 Ciara vraagt Hope's advies over hoe ze moet omgaan met Theo's bekentenis.  Andre laat een toestel ontploffen dat hij in 

Chase's rugzak heeft gestopt ... er ontstaat brand in het huis van Hope. Deimos onthult aan Victor dat Philip hem 

heeft verraden.

21/9/2020 18:15 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

21/9/2020 18:45 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in 

Aix Les Bains, een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. 

Daarna dringt Ben door tot le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

21/9/2020 19:05 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

21/9/2020 19:30 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

21/9/2020 20:10 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2



21/9/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

21/9/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

21/9/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 26 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 26

21/9/2020 23:05 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, ...

21/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

21/9/2020 23:15 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 10)

21/9/2020 23:20 Waar het groeide De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel. Terwijl 

Claes zijn pijp rookt en dromerig voor zich uitkijkt, denkt hij terug aan zijn jeugd. Hij ziet Zichem en Averbode voor zich. 

Hij denkt terug aan zijn misdienaarschap en zijn vrienden. Hij ontmoet een schilder die hem voor het eerst de zin van 

het schone' doet aanvoelen. Hij denkt aan de lange winteravonden bij het haardvuur en aan zijn vader die voorleest. 

1956. Geregisseerd door Wim Telders met Guido Daans, Ernest Claes en René Verbeeck

22/9/2020 00:25 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

22/9/2020 00:30 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in 

Aix Les Bains, een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. 

Daarna dringt Ben door tot le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

22/9/2020 00:45 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

22/9/2020 01:45 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

22/9/2020 02:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

22/9/2020 03:20 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

22/9/2020 03:50 En Route Zuid-Afrika - Straatmuzikanten - USA

22/9/2020 04:25 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

22/9/2020 04:50 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

22/9/2020 05:45 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

22/9/2020 06:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8002 Na alles wat er is gebeurd op Catalina Island, besluit Reese in te gaan op de eisen van de criminelen. Ridge deelt het 

slechte nieuws met Steffy en Taylor. Hope en Liam komen thuis en zijn erg emotioneel. Brooke probeert Hope te troosten.

22/9/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12778 Ciara vraagt Hope's advies over hoe ze moet omgaan met Theo's bekentenis.  Andre laat een toestel ontploffen dat hij in 

Chase's rugzak heeft gestopt ... er ontstaat brand in het huis van Hope. Deimos onthult aan Victor dat Philip hem 

heeft verraden.

22/9/2020 08:00 De Rolkrant 22.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/9/2020 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

22/9/2020 09:30 Eclips TV In Beweging Afl. 16 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/9/2020 09:50 Sanne Leest Sanne leest uit De reis van de lege flessen van Kader Abdolah, uitgegeven bij 'De Geus'

22/9/2020 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.

22/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 29, 30 - De geschiedenis herleeft - De clown - Energie - diamant 2 - 

Het hout in de haven - Arm Vlaanderen - Zaroegoe

22/9/2020 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, ...



22/9/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 27 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 27

22/9/2020 12:10 Het Zit In De Familie 1 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In deze eerste aflevering: Emmy Baus - De zoektocht naar 

een Baltische grootvader

22/9/2020 12:35 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

22/9/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12778 Ciara vraagt Hope's advies over hoe ze moet omgaan met Theo's bekentenis.  Andre laat een toestel ontploffen dat hij in 

Chase's rugzak heeft gestopt ... er ontstaat brand in het huis van Hope. Deimos onthult aan Victor dat Philip hem 

heeft verraden.

22/9/2020 13:25 Uw verhaal: Café in den Hengst Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

22/9/2020 13:30 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.

22/9/2020 15:15 Eclips en Vrienden Zorg - Niet Aangeboren Hersenletsel Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

22/9/2020 15:50 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

22/9/2020 16:05 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

22/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8002 Na alles wat er is gebeurd op Catalina Island, besluit Reese in te gaan op de eisen van de criminelen. Ridge deelt het 

slechte nieuws met Steffy en Taylor. Hope en Liam komen thuis en zijn erg emotioneel. Brooke probeert Hope te troosten.

22/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

22/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8003 Vandaag is de afscheidsplechtigheid van baby Beth. Na de dienst komt iedereen samen in het Forrester-huis. Steffy voelt 

zich schuldig, omdat Liam niet bij Hope was toen ze hem nodig had. Reese krijgt opnieuw een bedreiging binnen op zijn 

telefoon. Hij belt meteen met Zoe.

22/9/2020 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, ...

22/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12779 Hope, Ciara, en Chase worden wakker door de brand.  Chase is boos als hij zich realiseert dat Ciara hem nog steeds niet 

vertrouwt. John heeft de doos met spullen van zijn vader doorzocht en vertelt Marlena over de vader die hij nooit gekend 

heeft. 

22/9/2020 18:15 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

22/9/2020 19:00 Op bezoek: Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

22/9/2020 19:25 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

22/9/2020 20:20 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

22/9/2020 21:15 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

22/9/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

22/9/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 27 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 27

22/9/2020 23:05 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, ...

22/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

22/9/2020 23:15 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 1)

22/9/2020 23:20 Palaver Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden 

willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte 

naast een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en 



op deze manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving 

onthullen. 1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo

23/9/2020 00:35 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht wordt 

geduid. 

23/9/2020 00:40 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

23/9/2020 01:40 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

23/9/2020 02:10 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

23/9/2020 02:30 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

23/9/2020 02:45 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

23/9/2020 03:15 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

23/9/2020 04:00 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

23/9/2020 04:55 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

23/9/2020 05:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

23/9/2020 06:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8003 Vandaag is de afscheidsplechtigheid van baby Beth. Na de dienst komt iedereen samen in het Forrester-huis. Steffy voelt 

zich schuldig, omdat Liam niet bij Hope was toen ze hem nodig had. Reese krijgt opnieuw een bedreiging binnen op zijn 

telefoon. Hij belt meteen met Zoe.

23/9/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12779 Hope, Ciara, en Chase worden wakker door de brand.  Chase is boos als hij zich realiseert dat Ciara hem nog steeds 

niet vertrouwt. John heeft de doos met spullen van zijn vader doorzocht en vertelt Marlena over de vader die hij 

nooit gekend heeft. 

23/9/2020 08:00 De Rolkrant 23.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/9/2020 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

23/9/2020 09:30 Eclips TV In Beweging Afl. 17 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/9/2020 09:50 Sanne Leest Sanne leest uit ' Japan in honderd kleine stukjes'  van Paulien Cornelisse, uitgeverij Cornelisse

23/9/2020 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.

23/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 24, 25 - Verloren verpakking - Ad Similis - Taragona - De man

23/9/2020 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, ...

23/9/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 28 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 28

23/9/2020 12:10 Thee Met Een Verhaal 03 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

23/9/2020 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12779 Hope, Ciara, en Chase worden wakker door de brand.  Chase is boos als hij zich realiseert dat Ciara hem nog steeds 

niet vertrouwt. John heeft de doos met spullen van zijn vader doorzocht en vertelt Marlena over de vader die hij

nooit gekend heeft. 

23/9/2020 13:05 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 1)

23/9/2020 13:10 MuziekSpecial: Hansi Hinterseer Muziekspecial met Hansi Hinterseer 2

23/9/2020 13:55 Min Of Meer Kontraregem is een klein dorp met mensen die eigenlijk allemaal min of meer zondaars zijn. De burgemeester en pastoor 

van het dorp liggen al lange tijd met elkaar in de clinch. Dit bereikt een hoogtepunt wanneer jonge paartjes staan 

te vrijen in de inrijpoort van schoenmaker Frans Nagel. De pastoor wil dat Frans deze "poort der zonden" meteen sluit. 

De burgemeester heeft daar echter een andere mening over. 1955. Edith Kiel

23/9/2020 15:35 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

23/9/2020 15:55 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.

23/9/2020 16:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

23/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8003 Vandaag is de afscheidsplechtigheid van baby Beth. Na de dienst komt iedereen samen in het Forrester-huis. Steffy voelt 



zich schuldig, omdat Liam niet bij Hope was toen ze hem nodig had. Reese krijgt opnieuw een bedreiging binnen 

op zijn telefoon. Hij belt meteen met Zoe.

23/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

23/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8004 Steffy troost Liam. Brooke en Taylor zetten hun meningsverschillen even opzij voor hun dochters. Taylor houdt Reese 

gezelschap en geeft hem advies. Zoe maakt zich zorgen om haar vader. Hope is nog steeds overmand door verdriet.

23/9/2020 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, ...

23/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12780 Het is Valentijnsdag in Salem, en Julie en Doug nemen even de tijd om na te denken over de vele grote liefdesverhalen 

van Salem. Nicole, Abigail, Ava, Ciara en Rafe hebben allemaal fantasieën en dromen. 

23/9/2020 18:15 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

23/9/2020 18:45 Op Bezoek: De wentelwiek van Matafe De Wentelwiek van Matafe, La Reunion

23/9/2020 19:10 Muziek bij Evenaar: Shang Wenjie, Chinees Tieneridool Shang Wenjie, Chinees Tieneridool, China

23/9/2020 19:30 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

23/9/2020 20:05 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

23/9/2020 20:35 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

23/9/2020 21:35 Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië

23/9/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

23/9/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 28 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 28

23/9/2020 23:05 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, ...

23/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

23/9/2020 23:15 Denderland TV: De Klankkast Denderland TV: De Klankkast (afl. 1)

23/9/2020 23:20 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

23/9/2020 23:40 Bittere honing Bittere honing, korte speelfilm uit 1987

24/9/2020 00:10 't Kan verkeren 't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993

24/9/2020 00:30 Twaalf miljoen gaatjes Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984

24/9/2020 00:45 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht wordt 

geduid. 

24/9/2020 00:55 Al het water van de wereld Deel 01 Al het water van de wereld Deel 01

24/9/2020 01:25 Al het water van de wereld Deel 02 Al het water van de wereld Deel 02

24/9/2020 02:00 Al het water van de wereld Deel 03 Al het water van de wereld Deel 03

24/9/2020 02:35 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

24/9/2020 03:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

24/9/2020 03:30 Op Bezoek: De wentelwiek van Matafe De Wentelwiek van Matafe, La Reunion

24/9/2020 03:50 Muziek bij Evenaar: Shang Wenjie, Chinees Tieneridool Shang Wenjie, Chinees Tieneridool, China

24/9/2020 04:15 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

24/9/2020 04:45 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

24/9/2020 05:20 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

24/9/2020 06:20 Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië

24/9/2020 06:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8004 Steffy troost Liam. Brooke en Taylor zetten hun meningsverschillen even opzij voor hun dochters. Taylor houdt Reese 

gezelschap en geeft hem advies. Zoe maakt zich zorgen om haar vader. Hope is nog steeds overmand door verdriet.

24/9/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12780 Het is Valentijnsdag in Salem, en Julie en Doug nemen even de tijd om na te denken over de vele grote liefdesverhalen 

van Salem. Nicole, Abigail, Ava, Ciara en Rafe hebben allemaal fantasieën en dromen. 

24/9/2020 08:00 De Rolkrant 24.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



24/9/2020 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

24/9/2020 09:30 Eclips TV In Beweging Afl. 18 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/9/2020 09:45 Sanne Leest Sanne leest uit 'Kamer in Oostende', van Koen Peeters, uitgegeven bij de bezige bij.

24/9/2020 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.

24/9/2020 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 22, 23 - Exelentie - Bastaard halve prijs - Come Back - Beestig

24/9/2020 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, ...

24/9/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 29 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 29

24/9/2020 12:05 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 2 - BBC

24/9/2020 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12780 Het is Valentijnsdag in Salem, en Julie en Doug nemen even de tijd om na te denken over de vele grote liefdesverhalen 

van Salem. Nicole, Abigail, Ava, Ciara en Rafe hebben allemaal fantasieën en dromen. 

24/9/2020 13:40 Denderland TV: De Klankkast Denderland TV: De Klankkast (afl. 1)

24/9/2020 13:50 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de 

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

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

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

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

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

24/9/2020 15:00 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.

24/9/2020 15:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 80

24/9/2020 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.

24/9/2020 16:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

24/9/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8004 Steffy troost Liam. Brooke en Taylor zetten hun meningsverschillen even opzij voor hun dochters. Taylor houdt Reese 

gezelschap en geeft hem advies. Zoe maakt zich zorgen om haar vader. Hope is nog steeds overmand door verdriet.

24/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

24/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8005 Reese vertelt Taylor de details van de noodlottige avond op Catalina Island. Hij zegt er alles aan gedaan te hebben 

om de baby te redden. Na het gesprek wil hij Taylor iets laten zien. Ridge maakt Bill nog eens duidelijk dat Brooke 

zíjn vrouw is en dat hij denkt dat Bill toneelspeelt.

24/9/2020 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, ...

24/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12781 Brady zoekt online naar een foto van wijlen Daniel's vrouw, Rebecca, en is verbaasd te ontdekken dat zij niet de vrouw 

uit zijn dromen is. Deimos geeft Kate een ketting voor Valentijnsdag.

24/9/2020 18:15 Portugal Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal

24/9/2020 18:40 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

24/9/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

24/9/2020 19:35 Smaakmakkers 6 Smaakmakkers 6

24/9/2020 20:00 De Daken van Tokio De Daken van Tokio



24/9/2020 20:55 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

24/9/2020 21:40 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

24/9/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

24/9/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 29 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 29

24/9/2020 23:05 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, ...

24/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

24/9/2020 23:15 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 10)

24/9/2020 23:20 Janssens Tegen Peeters 1940. Bij de verloving van Wieske en Fred komt er protest van de toekomstige schoonouders. Wieskes moeder wenst 

haar dochter niet in het huwelijk te zien treden met de zoon van een cafébaas. De moeder van Fred vindt haar zoon 

te goed om met de bakkersdochter te trouwen. Het aanstaande koppel trekt zich van de mening van hun ouders 

weinig aan, maar de situatie escaleert. 

25/9/2020 01:00 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

25/9/2020 01:05 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

25/9/2020 01:35 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

25/9/2020 02:10 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

25/9/2020 02:30 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

25/9/2020 02:45 Portugal Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal

25/9/2020 03:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

25/9/2020 03:35 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

25/9/2020 04:05 Smaakmakkers 6 Smaakmakkers 6

25/9/2020 04:30 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

25/9/2020 05:25 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

25/9/2020 06:25 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

25/9/2020 06:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8005 Reese vertelt Taylor de details van de noodlottige avond op Catalina Island. Hij zegt er alles aan gedaan te hebben 

om de baby te redden. Na het gesprek wil hij Taylor iets laten zien. Ridge maakt Bill nog eens duidelijk dat Brooke 

zíjn vrouw is en dat hij denkt dat Bill toneelspeelt.

25/9/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12781 Brady zoekt online naar een foto van wijlen Daniel's vrouw, Rebecca, en is verbaasd te ontdekken dat zij niet de vrouw 

uit zijn dromen is. Deimos geeft Kate een ketting voor Valentijnsdag.

25/9/2020 08:00 De Rolkrant 25.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/9/2020 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

25/9/2020 09:35 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/9/2020 09:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Verhalen uit het Crayenest' van Sarah De Grauwe,* 

25/9/2020 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.

25/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21 -  Juwelen - Chorus Angelorum - Titlis - You Gotta Stop

25/9/2020 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, ...

25/9/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 30 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 30

25/9/2020 12:10 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding 

25/9/2020 12:35 Thee Met Een Verhaal 05 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

25/9/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12781 Brady zoekt online naar een foto van wijlen Daniel's vrouw, Rebecca, en is verbaasd te ontdekken dat zij niet de vrouw 



uit zijn dromen is. Deimos geeft Kate een ketting voor Valentijnsdag.

25/9/2020 13:30 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 10)

25/9/2020 13:35 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Boogie Boy

25/9/2020 14:15 Na de liefde De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste 

Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.

25/9/2020 15:45 Eddy en Veronique Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom 

werkelijkheid zien worden. (1976)

25/9/2020 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.

25/9/2020 16:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

25/9/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8005 Reese vertelt Taylor de details van de noodlottige avond op Catalina Island. Hij zegt er alles aan gedaan te hebben 

om de baby te redden. Na het gesprek wil hij Taylor iets laten zien. Ridge maakt Bill nog eens duidelijk dat Brooke 

zíjn vrouw is en dat hij denkt dat Bill toneelspeelt.

25/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

25/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8006 Taylor maakt kennis met Florence, een vrouw die Reese nog kent van vroeger. Ze zoekt een adoptiegezin voor haar baby. 

Liam brengt tijd door met Steffy en baby Kelly en belooft er altijd voor hen te zullen zijn.

25/9/2020 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, ...

25/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12782 Hope komt met een plan over hoe om te gaan met Andre en probeert Rafe aan boord te krijgen. Andre neemt Chase 

onder zijn hoede en belooft hem te helpen met Ciara. Abigail komt Jennifer ter hulp.

25/9/2020 18:15 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

25/9/2020 19:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

25/9/2020 19:30 En Route Handen uit de mouwen En Route Najaar 7

25/9/2020 20:05 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

25/9/2020 20:35 Dierenrijk: Insectensmokkel Insectensmokkel, Bolivië

25/9/2020 20:50 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

25/9/2020 21:20 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

25/9/2020 22:10 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.

25/9/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 30 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 30

25/9/2020 23:05 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, ...

25/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

25/9/2020 23:15 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

25/9/2020 23:20 In alle stilte Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke 

notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert. 

1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel

26/9/2020 00:50 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht wordt 

geduid. 

26/9/2020 00:55 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

26/9/2020 01:40 Congo Kennismaking met Congo

26/9/2020 02:10 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal



26/9/2020 02:50 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

26/9/2020 03:45 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

26/9/2020 04:05 En Route Handen uit de mouwen En Route Najaar 7

26/9/2020 04:40 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

26/9/2020 05:15 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

26/9/2020 05:45 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

26/9/2020 06:40 De Dingen Des Levens Afl. 12778 Ciara vraagt Hope's advies over hoe ze moet omgaan met Theo's bekentenis.  Andre laat een toestel ontploffen dat hij 

in Chase's rugzak heeft gestopt ... er ontstaat brand in het huis van Hope. Deimos onthult aan Victor dat Philip hem 

heeft verraden.

26/9/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12779 Hope, Ciara, en Chase worden wakker door de brand.  Chase is boos als hij zich realiseert dat Ciara hem nog steeds 

niet vertrouwt. John heeft de doos met spullen van zijn vader doorzocht en vertelt Marlena over de vader die hij nooit 

gekend heeft. 

26/9/2020 08:00 De Rolkrant 26.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/9/2020 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

26/9/2020 09:30 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.

26/9/2020 09:40 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.

26/9/2020 09:55 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.

26/9/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21, Diamant kopie B, Chagun, Smeltkroes van de beschaving, Fututa camera

26/9/2020 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/9/2020 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

26/9/2020 11:45 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.

26/9/2020 12:05 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 28 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 28

26/9/2020 12:50 Special Fats Domino deel 2 Fats Domino - Film deel 2 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey, 

24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende 

Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen 

in de Rock and Roll Hall of Fame.

26/9/2020 13:45 Thee Met Een Verhaal 06 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

26/9/2020 13:55 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

26/9/2020 14:00 Pallieter Een jonge man wordt na een fysieke en psychologische inzinking door een vriend naar zijn zus gebracht, die zich over 

hem ontfermt. Nadat hij weer de oude is, besluit hij een nieuw leven te beginnen en neemt ook een nieuwe naam, 

Pallieter. Hij leeft in vrijheid, en doet wat hij wil en geniet van het leven waarbij hij de realiteit verdringt. 1976. 

Geregisseerd door Roland Verhavert met Eddie Brugman, Sylvia de Leur en Jacqueline Rommerts.

26/9/2020 15:30 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.

26/9/2020 16:05 Nationale Spelen 2020 - Special Olympics 38e Nationale Spelen waarbij duizenden sporters en vrijwilligers hun krachten bundelen om van dit evenement een 

onvergetelijke ervaring te maken, zowel op sportief als op sociaal vlak. Editie 2020, een editie vanuit uw kot.

26/9/2020 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, ...

26/9/2020 16:55 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

26/9/2020 17:45 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

26/9/2020 18:15 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

26/9/2020 18:45 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

26/9/2020 19:45 Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria

26/9/2020 20:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

26/9/2020 21:10 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

26/9/2020 22:05 Dierenrijk: Gorilla's in Nood Gorilla's in Nood, Kameroen

26/9/2020 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, ...

26/9/2020 22:20 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

26/9/2020 22:25 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

26/9/2020 22:35 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

26/9/2020 22:40 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

26/9/2020 23:50 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 1) 

26/9/2020 23:55 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

27/9/2020 00:00 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

27/9/2020 00:30 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

27/9/2020 01:25 Spanje Spanje - Pintxos in San Sebastian afl 1

27/9/2020 01:35 Spanje Spanje: De menselijke torens van Catalonië

27/9/2020 01:55 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

27/9/2020 02:50 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

27/9/2020 03:45 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

27/9/2020 04:45 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

27/9/2020 05:15 Vrouwen en mannen van: De strandwachters De strandwachters van Kaapstad

27/9/2020 05:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

27/9/2020 06:35 De Dingen Des Levens Afl. 12780 Het is Valentijnsdag in Salem, en Julie en Doug nemen even de tijd om na te denken over de vele grote liefdesverhalen 

van Salem. Nicole, Abigail, Ava, Ciara en Rafe hebben allemaal fantasieën en dromen. 

27/9/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12781 Brady zoekt online naar een foto van wijlen Daniel's vrouw, Rebecca, en is verbaasd te ontdekken dat zij niet de vrouw 

uit zijn dromen is. Deimos geeft Kate een ketting voor Valentijnsdag.

27/9/2020 08:00 De Rolkrant 27.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/9/2020 09:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

27/9/2020 09:30 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.

27/9/2020 09:40 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.

27/9/2020 09:55 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, In de schaduw van de Goden  documentaire  1975, 't Kan verkeren   

korte speelfilm  1993, De laatste voetganger  korte speelfilm  1975, Het Manneke 20

27/9/2020 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, ...



27/9/2020 11:05 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

27/9/2020 11:50 Huisgenoten compilatie Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet

27/9/2020 12:25 Thee Met Een Verhaal 07 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

27/9/2020 12:35 MuziekSpecial: Glennis Grace Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour

27/9/2020 13:00 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 9) 

27/9/2020 13:05 Brugge Die Stille Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog 

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

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

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

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

27/9/2020 14:40 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.

27/9/2020 16:30 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, ...

27/9/2020 16:35 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

27/9/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

27/9/2020 18:05 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week 

27/9/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8002 Na alles wat er is gebeurd op Catalina Island, besluit Reese in te gaan op de eisen van de criminelen. Ridge deelt het 

slechte nieuws met Steffy en Taylor. Hope en Liam komen thuis en zijn erg emotioneel. Brooke probeert Hope te troosten.

27/9/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8003 Vandaag is de afscheidsplechtigheid van baby Beth. Na de dienst komt iedereen samen in het Forrester-huis. Steffy voelt

zich schuldig, omdat Liam niet bij Hope was toen ze hem nodig had. Reese krijgt opnieuw een bedreiging binnen op zijn 

telefoon. Hij belt meteen met Zoe.

27/9/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8004 Steffy troost Liam. Brooke en Taylor zetten hun meningsverschillen even opzij voor hun dochters. Taylor houdt Reese 

gezelschap en geeft hem advies. Zoe maakt zich zorgen om haar vader. Hope is nog steeds overmand door verdriet.

27/9/2020 19:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8005 Reese vertelt Taylor de details van de noodlottige avond op Catalina Island. Hij zegt er alles aan gedaan te hebben om 

de baby te redden. Na het gesprek wil hij Taylor iets laten zien. Ridge maakt Bill nog eens duidelijk dat Brooke zíjn vrouw 

is en dat hij denkt dat Bill toneelspeelt.

27/9/2020 20:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8006 Taylor maakt kennis met Florence, een vrouw die Reese nog kent van vroeger. Ze zoekt een adoptiegezin voor haar baby. 

Liam brengt tijd door met Steffy en baby Kelly en belooft er altijd voor hen te zullen zijn.

27/9/2020 20:25 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

27/9/2020 21:20 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

27/9/2020 22:15 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

27/9/2020 23:10 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, ...

27/9/2020 23:15 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

27/9/2020 23:20 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

28/9/2020 00:05 De Man De Man, korte speelfilm uit 1980

28/9/2020 00:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

28/9/2020 01:00 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht wordt 

geduid. 

28/9/2020 01:10 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

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

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

28/9/2020 01:30 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

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



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

28/9/2020 01:55 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

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

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

28/9/2020 02:15 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

28/9/2020 03:10 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

28/9/2020 04:05 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

28/9/2020 05:00 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

28/9/2020 05:55 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

28/9/2020 06:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8006 Taylor maakt kennis met Florence, een vrouw die Reese nog kent van vroeger. Ze zoekt een adoptiegezin voor haar baby. 

Liam brengt tijd door met Steffy en baby Kelly en belooft er altijd voor hen te zullen zijn.

28/9/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12782 Hope komt met een plan over hoe om te gaan met Andre en probeert Rafe aan boord te krijgen. Andre neemt Chase onder 

zijn hoede en belooft hem te helpen met Ciara. Abigail komt Jennifer ter hulp.


