
28/9/2020 8:00 De Rolkrant 28.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

28/9/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/9/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen , Pogingen om iets van   leven te maken', uitgegeven door 

Meulenhoff

28/9/2020 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.

28/9/2020 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 9, Klein Tibet  documentaire  1980

28/9/2020 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, ...

28/9/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 21 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 21

28/9/2020 12:00 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

28/9/2020 13:00 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.

28/9/2020 13:40 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

28/9/2020 13:45 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 60

28/9/2020 14:20 Jonny en Jesssy In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar, 

maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door 

drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt 

vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972

28/9/2020 16:07 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

28/9/2020 16:08 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

28/9/2020 16:20 Thuiszorg/gezinszorg Thuiszorg/gezinszorg

28/9/2020 16:35 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 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

28/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8007 Het wordt duidelijk hoe Reese en Florence elkaar kennen als hij haar om een grote gunst vraagt. Taylor oppert bij Steffy 

het idee om de baby van Florence te adopteren. Reese wordt opnieuw onder druk gezet.

28/9/2020 17:30:00 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12783 Rafe verzamelt bewijs in het DiMera herenhuis en laat Chad achter met het idee dat Andre Stefano heeft vermoord. 

Kayla zet Steve onder druk om haar te vertellen wat er gebeurd is terwijl ze ontvoerd werd. Belle geeft toe dat Sami 

haar geld heeft gegeven.

28/9/2020 18:15 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

28/9/2020 18:45 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

28/9/2020 19:15 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, 

backbush, of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar 

voor iedereen.

28/9/2020 19:40 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, 

backbush, of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar 

voor iedereen.

28/9/2020 20:15 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 3

28/9/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape



28/9/2020 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.

28/9/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 21 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 21

28/9/2020 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, ...

28/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

28/9/2020 23:15 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 11)

28/9/2020 23:20 Wit Is Troef Raymond Smet, de sterspeler van voetbalclub De Groenen, is verloofd met de dochter van de baas van een verhuisfirma. 

Een man die voortdurend in de clinch ligt met Raymond. Deze schoonvader is namelijk supporter van een geheel ander 

voetbalteam: Wit, de grote concurrent van De Groenen. Liliane, Raymonds vrouw, staat tussen twee kampen. 

1940 Geregisseerd door Jan Vanderheyden  met Raymond Braine, Toontje Janssen en Renaat Grassin 

29/9/2020 0:40 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

29/9/2020 0:45 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

29/9/2020 1:40 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, 

backbush, of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar 

voor iedereen.

29/9/2020 2:10 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in 

Rusland. Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor 

breidt de oorlog zich uit.

29/9/2020 3:05 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

29/9/2020 3:35 En Route Portugal En Route Portugal

29/9/2020 3:50 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, 

backbush, of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar 

voor iedereen.

29/9/2020 4:20 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

29/9/2020 4:50 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 3

29/9/2020 5:45 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

29/9/2020 6:45 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

29/9/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8007 Het wordt duidelijk hoe Reese en Florence elkaar kennen als hij haar om een grote gunst vraagt. Taylor oppert bij Steffy 

het idee om de baby van Florence te adopteren. Reese wordt opnieuw onder druk gezet.

29/9/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12783 Rafe verzamelt bewijs in het DiMera herenhuis en laat Chad achter met het idee dat Andre Stefano heeft vermoord. 

Kayla zet Steve onder druk om haar te vertellen wat er gebeurd is terwijl ze ontvoerd werd. Belle geeft toe dat Sami 

haar geld heeft gegeven.

29/9/2020 8:00 De Rolkrant 29.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

29/9/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/9/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven 

bij Hoogland & VanKlaveren 

29/9/2020 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.

29/9/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden uit 

concentratiekampen (1982)

29/9/2020 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, ...

29/9/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 22 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 22

29/9/2020 12:05 Het Zit In De Familie Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis (afl. 2)

29/9/2020 12:30 Thee Met Een Verhaal 09 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

29/9/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12783 Rafe verzamelt bewijs in het DiMera herenhuis en laat Chad achter met het idee dat Andre Stefano heeft vermoord. 

Kayla zet Steve onder druk om haar te vertellen wat er gebeurd is terwijl ze ontvoerd werd. Belle geeft toe dat Sami 

haar geld heeft gegeven.

29/9/2020 13:20 Uw verhaal: De Marktkramer Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

29/9/2020 13:30 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 11)

29/9/2020 13:40 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van 

een begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben, 

Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

29/9/2020 15:15 Eclips en Vrienden Zorg - Geestelijke Gezondheidszorg Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

Vandaag Raoul De Cuyper, Geestelijke Gezondheidszorg

29/9/2020 15:50 Eclips TV Op Stap: Dag Janine, Dag José Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

29/9/2020 15:59 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

29/9/2020 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.

29/9/2020 16:15 Dienstencentrum Op bezoek in een dienstencentrum te Brussel

29/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8007 Het wordt duidelijk hoe Reese en Florence elkaar kennen als hij haar om een grote gunst vraagt. Taylor oppert bij Steffy 

het idee om de baby van Florence te adopteren. Reese wordt opnieuw onder druk gezet.

29/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

29/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8008 Will maakt indruk op Bill met zijn talent om winst te maken. Ze hebben een goed gesprek over het belang van familie en 

vrienden. Steffy en Taylor denken dat de adoptiebaby is voorbestemd. Steffy wil het plan wel eerst bespreken met Liam.

29/9/2020 17:30:00 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12784 Hope kijkt toe terwijl Rafe en Roman Andre ondervragen. Andre wordt weggeleid. Ciara is een wrak na haar ontmoeting 

met Chase.  Eric is geschokt als Belle hem het nieuws brengt dat hij een verplichte straf zal uitzitten voor het vermoorden 

van Daniel.

29/9/2020 18:15 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

29/9/2020 19:00 Op Bezoek: De kauwgom van de Maya's De kauwgom van de Maya's, Guatemala

29/9/2020 19:20 Op Bezoek: De wijngaarden van Meknes De Wijngaarden van Meknes, Marokko

29/9/2020 19:30 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

29/9/2020 20:25 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

29/9/2020 21:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

29/9/2020 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.

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

29/9/2020 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, ...

29/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

29/9/2020 23:15 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 11)



29/9/2020 23:20 't Is Wreed In De Wereld 1954 - De heer Van Peborgh, een "artiste photographe", is na de dood van zijn vrouw alleen gebleven met zijn drie zonen 

Henri, Frans en Louis. Het huishouden wordt gedaan door de meid Beth terwijl het bevallige meisje Marie hem in de 

winkel helpt. De oudste zoon Henri is verloofd met Hortense en denkt weldra te trouwen. Louis wil naar Amerika 

vertrekken. Het grote verlovingsfeest waarop heel de familie aanwezig is, begint zonder zorgen maar eindigt op een ramp. 

Joris Diels

30/9/2020 0:40 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

30/9/2020 0:45 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

30/9/2020 1:40 Mekka Op bezoek naar Mekka

30/9/2020 2:40 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

30/9/2020 2:55 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

30/9/2020 3:45 Op Bezoek: De kauwgom van de Maya's De kauwgom van de Maya's, Guatemala

30/9/2020 4:00 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

30/9/2020 5:00 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

30/9/2020 5:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

30/9/2020 6:48 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

30/9/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8008 Will maakt indruk op Bill met zijn talent om winst te maken. Ze hebben een goed gesprek over het belang van familie en 

vrienden. Steffy en Taylor denken dat de adoptiebaby is voorbestemd. Steffy wil het plan wel eerst bespreken met Liam.

30/9/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12784 Hope kijkt toe terwijl Rafe en Roman Andre ondervragen. Andre wordt weggeleid. Ciara is een wrak na haar ontmoeting 

met Chase.  Eric is geschokt als Belle hem het nieuws brengt dat hij een verplichte straf zal uitzitten voor het vermoorden 

van Daniel.

30/9/2020 8:00 De Rolkrant 30.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/9/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

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

30/9/2020 9:45 Sanne Leest Sanne leest een verhaal uit 'Het goud van Tomàs Vargas' Van Isabel Allende, uitgegeven bij de wereldbibliotheek , 

Amsterdam

30/9/2020 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.

30/9/2020 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 41, Prato Bormi, De Glans van Prémontré , 

Ten Huize van Mevrouw Sibenaeler 92 jaar eerste vrouw burgemeester (afl 31)

30/9/2020 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, ...

30/9/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 23 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 23

30/9/2020 12:00 Thee Met Een Verhaal 10 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

30/9/2020 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12784 Hope kijkt toe terwijl Rafe en Roman Andre ondervragen. Andre wordt weggeleid. Ciara is een wrak na haar ontmoeting 

met Chase.  Eric is geschokt als Belle hem het nieuws brengt dat hij een verplichte straf zal uitzitten voor het vermoorden 

van Daniel.

30/9/2020 13:00 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 11)

30/9/2020 13:05 Lindsay Dichtbij Lindsay Dichtbij

30/9/2020 13:40 André Hazes Anders Muziekspecial met André Hazes Anders

30/9/2020 14:00 Jommeke, De Schat Van De Zeerover De schat van de zeerover is een speelfilm (1968) die gemaakt is rond het personage Jommeke van Jef Nys. 

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

30/9/2020 15:10 't Kan verkeren 't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993

30/9/2020 15:30 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

30/9/2020 15:59 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

30/9/2020 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.

30/9/2020 16:15 Assistentiewoningen Assistentiewoningen

30/9/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8008 Will maakt indruk op Bill met zijn talent om winst te maken. Ze hebben een goed gesprek over het belang van familie en 

vrienden. Steffy en Taylor denken dat de adoptiebaby is voorbestemd. Steffy wil het plan wel eerst bespreken met Liam.

30/9/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

30/9/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8009 Wyatt en Sally gaan op bezoek bij Hope en Liam. Wyatt en Hope halen herinneringen op. Sally heeft een cadeau

meegebracht, maar dat valt niet in goede aarde. Bill mag blijven eten bij Katie en Thorne.

30/9/2020 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, ...

30/9/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12785 Brady komt aan op het strand, met de ijdele hoop dat hij de vrouw waar hij over droomt zal spotten. Kayla is verbaasd 

als ze de video van Ava en Steve krijgt. Philip probeert Victor zover te krijgen dat hij hem vergeeft. Marlena vindt Belle. 

30/9/2020 18:15 En Route En route najaar 

30/9/2020 18:55 Op Bezoek: De verloren stad, Colombia De verloren stad, Colombia

30/9/2020 19:05 Muziek bij Evenaar: Tango Forever Tango Forever, Argentinië

30/9/2020 19:30 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

30/9/2020 20:05 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

30/9/2020 20:35 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

30/9/2020 21:35 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

30/9/2020 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.

30/9/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 23 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 23

30/9/2020 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, ...

30/9/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

30/9/2020 23:15 De Primeur De Primeur

30/9/2020 23:20 Tim Frazer jaagt op geheimzinninge moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

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

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

dienster in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. 

Tim Frazer ontdekt ondertussen een spoor. 1964

1/10/2020 0:45 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

1/10/2020 0:50 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

1/10/2020 1:20 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

1/10/2020 1:55 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

1/10/2020 2:55 En Route En route najaar 

1/10/2020 3:35 Op Bezoek: De verloren stad, Colombia De verloren stad, Colombia

1/10/2020 3:50 Muziek bij Evenaar: Tango Forever Tango Forever, Argentinië

1/10/2020 4:10 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

1/10/2020 4:45 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

1/10/2020 5:15 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

1/10/2020 6:15 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

1/10/2020 6:44 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

1/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8009 Wyatt en Sally gaan op bezoek bij Hope en Liam. Wyatt en Hope halen herinneringen op. Sally heeft een cadeau

meegebracht, maar dat valt niet in goede aarde. Bill mag blijven eten bij Katie en Thorne.



1/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12785 Brady komt aan op het strand, met de ijdele hoop dat hij de vrouw waar hij over droomt zal spotten. Kayla is verbaasd 

als ze de video van Ava en Steve krijgt. Philip probeert Victor zover te krijgen dat hij hem vergeeft. Marlena vindt Belle. 

1/10/2020 8:00 De Rolkrant 01.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/10/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

1/10/2020 9:30 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/10/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Werk' van Josse De Pauw, uitgeverij Houtekiet 

1/10/2020 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.

1/10/2020 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 38 en Perk die Heerlijke deel 2 (afl 29)

1/10/2020 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 24 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 24

1/10/2020 12:05 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

1/10/2020 13:00 Thee Met Een Verhaal 11 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

1/10/2020 13:10 De Dingen Des Levens Afl. 12785 Brady komt aan op het strand, met de ijdele hoop dat hij de vrouw waar hij over droomt zal spotten. Kayla is verbaasd 

als ze de video van Ava en Steve krijgt. Philip probeert Victor zover te krijgen dat hij hem vergeeft. Marlena vindt Belle. 

1/10/2020 13:50 De Primeur De Primeur

1/10/2020 13:55 Alleen voor u In het station van Antwerpen is een trein binnengelopen en onder de reizigers bevinden zich Jenny en haar gouvernante. 

Jenny is geboren in Anwerpen maar woont al verschillende jaren in Londen en het weerzien van haar geboortestad is een 

grote gebeurtenis in haar leven. Een bezoek aan een kappersalon en de ontmoeting met Frits zullen bepalend zijn voor 

haar verder leven. Een operettefilm van Jan Vanderheyden. Jan Vanderheyden  1935 

1/10/2020 15:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

1/10/2020 16:04 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

1/10/2020 16:05 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.

1/10/2020 16:20 Thuisverpleging Thuisverpleging

1/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8009 Wyatt en Sally gaan op bezoek bij Hope en Liam. Wyatt en Hope halen herinneringen op. Sally heeft een cadeau

meegebracht, maar dat valt niet in goede aarde. Bill mag blijven eten bij Katie en Thorne.

1/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

1/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8010 Thorne voelt zich buitengesloten als hij ziet hoe Bill, Katie en Will samen tijd doorbrengen. Hope is overstuur van Sally's 

cadeau en wordt getroost door Wyatt en Liam. Sally verontschuldigt zich en ze omhelzen elkaar.

1/10/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12786 Brady redt Summer van de verdrinkingsdood. Ava liegt tegen Kayla dat Steve met haar wilde vrijen.  Hope vindt Steve, 

depressief en drinkend. Ciara bedekt haar trauma over de verkrachting met bravoure rond Theo. 

1/10/2020 18:15 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

1/10/2020 19:15 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

1/10/2020 19:45 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

1/10/2020 20:40 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

1/10/2020 21:35 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

1/10/2020 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.

1/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 24 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 24



1/10/2020 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, ...

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

1/10/2020 23:15 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 11)

1/10/2020 23:20 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. 

Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats

te reserveren en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats 

vrijkomt. Hij heeft geen geld meer en tracht te overleven. Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • 

Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

2/10/2020 0:40 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

2/10/2020 0:45 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

2/10/2020 1:15 Vrouwen en mannen van: De generatie van de hoop De generatie van de hoop, Sri Lanka

2/10/2020 1:35 Vrouwen en mannen van: De kampioenen van Rurutu De kampioenen van Rurutu, Polinesië

2/10/2020 1:55 Vrouwen en mannen van: Tuiniers van het Inlemeer Tuiniers van het Inlemeer, Birma

2/10/2020 2:10 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

2/10/2020 2:30 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

2/10/2020 3:30 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

2/10/2020 4:30 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

2/10/2020 5:25 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

2/10/2020 5:55 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk 

vershil Mercy Ships maakt in de wereld

2/10/2020 6:35 En Route Indonesië En Route te Indonesië deel 1

2/10/2020 6:46 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

2/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8010 Thorne voelt zich buitengesloten als hij ziet hoe Bill, Katie en Will samen tijd doorbrengen. Hope is overstuur van Sally's 

cadeau en wordt getroost door Wyatt en Liam. Sally verontschuldigt zich en ze omhelzen elkaar.

2/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12786 Brady redt Summer van de verdrinkingsdood. Ava liegt tegen Kayla dat Steve met haar wilde vrijen.  Hope vindt Steve, 

depressief en drinkend. Ciara bedekt haar trauma over de verkrachting met bravoure rond Theo. 

2/10/2020 8:00 De Rolkrant 02.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/10/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

2/10/2020 9:35 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/10/2020 9:50 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit 'Olive Kitteridge'  van Elizabeth Strout, uitgegeven bij    Atlas Contact

2/10/2020 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.

2/10/2020 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 37 en Perk die Heerlijke deel 1 (afl 28)

2/10/2020 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, ...

2/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 25 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 25

2/10/2020 12:05 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - De tocht met de paarden. Of hoe een boerenknecht vanuit Cadzand 

mee naar ons land moest met de Duitsers.

2/10/2020 12:35 Thee Met Een Verhaal 12 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

2/10/2020 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12786 Brady redt Summer van de verdrinkingsdood. Ava liegt tegen Kayla dat Steve met haar wilde vrijen.  Hope vindt Steve, 

depressief en drinkend. Ciara bedekt haar trauma over de verkrachting met bravoure rond Theo. 

2/10/2020 13:25 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 11)

2/10/2020 13:30 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke



2/10/2020 14:15 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. 

2/10/2020 15:48 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

2/10/2020 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.

2/10/2020 16:15 Dienstencheques Dienstencheques

2/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8010 Thorne voelt zich buitengesloten als hij ziet hoe Bill, Katie en Will samen tijd doorbrengen. Hope is overstuur van Sally's 

cadeau en wordt getroost door Wyatt en Liam. Sally verontschuldigt zich en ze omhelzen elkaar.

2/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

2/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8011 Liam troost Hope en praat met haar over de toekomst. Hope kan Beth nog niet loslaten. Thorne denkt aan zijn speciale 

band met Darla. Hij praat met Katie over Bill en hoe hij is veranderd.

2/10/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12787 Theresa wil weten wat er aan de hand is. Joey doorprikt Steve's bekentenis over het slapen met Ava om Kayla te redden. 

Kayla keert terug naar huis en vindt Ava bewusteloos op de vloer. Er steekt een injectienaald uit haar arm. 

2/10/2020 18:15 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

2/10/2020 19:10 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

2/10/2020 19:40 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

2/10/2020 20:15 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

2/10/2020 20:50 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

2/10/2020 21:20 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

2/10/2020 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.

2/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 25 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 25

2/10/2020 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, ...

2/10/2020 23:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

2/10/2020 23:15 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT (afl 11)

2/10/2020 23:20 De Kiekens Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen 

Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.

Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos

3/10/2020 0:25 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

3/10/2020 0:30 Dierenrijk: Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

3/10/2020 1:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

3/10/2020 1:20 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

3/10/2020 1:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

3/10/2020 2:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

3/10/2020 2:15 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

3/10/2020 2:35 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

3/10/2020 2:55 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)



3/10/2020 3:50 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

3/10/2020 4:05 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

3/10/2020 4:40 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

3/10/2020 5:15 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

3/10/2020 5:45 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

3/10/2020 6:40 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

3/10/2020 6:41 De Dingen Des Levens Afl. 12783 Rafe verzamelt bewijs in het DiMera herenhuis en laat Chad achter met het idee dat Andre Stefano heeft vermoord. 

Kayla zet Steve onder druk om haar te vertellen wat er gebeurd is terwijl ze ontvoerd werd. Belle geeft toe dat Sami 

haar geld heeft gegeven.

3/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12784 Hope kijkt toe terwijl Rafe en Roman Andre ondervragen. Andre wordt weggeleid. Ciara is een wrak na haar ontmoeting 

met Chase.  Eric is geschokt als Belle hem het nieuws brengt dat hij een verplichte straf zal uitzitten voor het vermoorden 

van Daniel.

3/10/2020 8:00 De Rolkrant 03.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/10/2020 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

3/10/2020 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.

3/10/2020 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.

3/10/2020 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.

3/10/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Manneke 33, Op water en spoor, Remember en Een parel in de Alpen

3/10/2020 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, ...

3/10/2020 11:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

3/10/2020 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.

3/10/2020 12:00 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 23 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 23

3/10/2020 12:45 Thee Met Een Verhaal 13 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

3/10/2020 12:55 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

3/10/2020 13:55 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT (afl 11)

3/10/2020 14:00 Boerenpsalm Boerenpsalm, gebaseerd op de gelijknamige roman van Felix Timmermans, draait rond boer Wortel. Hij is zijn 

leven lang slachtoffer van de ellendigste tegenslagen. Wortel slaat zich echter door alle verschrikkelijke rampspoed met 

een opmerkelijke levenslust en moed... 

1989. Regisseur Roland Verhavert met Ronny Waterschoot, Jef Burm en Magda Lesage, Filmmuziek Dirk Brossé.

3/10/2020 15:45 Retro Eclips: Koninklijk Instrument Retro Koninklijk Instrument

3/10/2020 16:10 Retro Eclips: Per Ballon Retro Per Ballon

3/10/2020 16:37 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

3/10/2020 16:40 Persoonsvolgende financiering Wegwijs in de persoonsvolgende financiering.

3/10/2020 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, ...

3/10/2020 17:00 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling



3/10/2020 17:55 Rijndal Rijndal

3/10/2020 18:25 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

3/10/2020 18:55 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

3/10/2020 19:55 Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland

3/10/2020 20:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

3/10/2020 21:20 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

3/10/2020 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, ...

3/10/2020 22:25 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week 

3/10/2020 22:40 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 11) 

3/10/2020 22:45 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een 

jachtpartij dodelijk te laten verongelukken. 

1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

4/10/2020 0:05 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

4/10/2020 0:10 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

4/10/2020 0:40 De Daken van Rome De Daken van Rome

4/10/2020 1:35 Italië Napels, een Groot Openluchttheater, Italië

4/10/2020 1:55 Italië Droomeiland Filicudi, Italië

4/10/2020 2:20 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

4/10/2020 3:15 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

4/10/2020 4:10 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

4/10/2020 5:05 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

4/10/2020 5:35 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

4/10/2020 5:45 Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië

4/10/2020 6:15 Italië Italië verrast

4/10/2020 6:40 De Dingen Des Levens Afl. 12785 Brady komt aan op het strand, met de ijdele hoop dat hij de vrouw waar hij over droomt zal spotten. Kayla is verbaasd 

als ze de video van Ava en Steve krijgt. Philip probeert Victor zover te krijgen dat hij hem vergeeft. Marlena vindt Belle. 

4/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12786 Brady redt Summer van de verdrinkingsdood. Ava liegt tegen Kayla dat Steve met haar wilde vrijen.  Hope vindt Steve, 

depressief en drinkend. Ciara bedekt haar trauma over de verkrachting met bravoure rond Theo. 

4/10/2020 8:00 De Rolkrant 04.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/10/2020 9:00 Mariale Ommegang Nazareth Mariale Ommegang van 8 september vanuit Nazareth

4/10/2020 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.

4/10/2020 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.

4/10/2020 9:50 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie

4/10/2020 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, ...

4/10/2020 11:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

4/10/2020 11:55 Huisgenoten compilatie Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet

4/10/2020 12:30 Thee Met Een Verhaal 14 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

4/10/2020 12:40 Sonny Vande Putte Muziekspecial met Sonny Vande Putte



4/10/2020 13:00 Kelly Family Kelly Familiy

4/10/2020 13:20 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 11) 

4/10/2020 13:25 De Loteling De arme boerenzoon Jan Braems moet loten voor het leger. Veel arme boerenjongens zijn blij als ze worden uitgeloot; 

degenen die ingeloot worden zien het, op een enkele na, somber tegemoet. Jan wordt uitgeloot, maar wordt overgehaald 

om tegen betaling de legerdienst vervullen in de plaats van de zoon van een notaris.  1974 Roland Verhavert. 

Het scenario is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1850 van Hendrik Conscience.

4/10/2020 14:55 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

4/10/2020 16:05 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

4/10/2020 16:26 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

4/10/2020 16:30 Mantelzorg Mantelzorg - Hoe kan deze vandaag worden georganiseerd?

4/10/2020 16:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/10/2020 16:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

4/10/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

4/10/2020 18:05 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week 

4/10/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8007 Het wordt duidelijk hoe Reese en Florence elkaar kennen als hij haar om een grote gunst vraagt. Taylor oppert bij Steffy 

het idee om de baby van Florence te adopteren. Reese wordt opnieuw onder druk gezet.

4/10/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8008 Will maakt indruk op Bill met zijn talent om winst te maken. Ze hebben een goed gesprek over het belang van familie en 

vrienden. Steffy en Taylor denken dat de adoptiebaby is voorbestemd. Steffy wil het plan wel eerst bespreken met Liam.

4/10/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8009 Wyatt en Sally gaan op bezoek bij Hope en Liam. Wyatt en Hope halen herinneringen op. Sally heeft een cadeau

meegebracht, maar dat valt niet in goede aarde. Bill mag blijven eten bij Katie en Thorne.

4/10/2020 19:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8010 Thorne voelt zich buitengesloten als hij ziet hoe Bill, Katie en Will samen tijd doorbrengen. Hope is overstuur van Sally's 

cadeau en wordt getroost door Wyatt en Liam. Sally verontschuldigt zich en ze omhelzen elkaar.

4/10/2020 20:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8011 Liam troost Hope en praat met haar over de toekomst. Hope kan Beth nog niet loslaten. Thorne denkt aan zijn speciale 

band met Darla. Hij praat met Katie over Bill en hoe hij is veranderd.

4/10/2020 20:25 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

4/10/2020 21:20 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

4/10/2020 22:15 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

4/10/2020 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, ...

4/10/2020 23:15 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

4/10/2020 23:20 Uilenspiegel Leeft Nog Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader 

van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.

5/10/2020 0:55 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

5/10/2020 1:25 Duiding Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. De keuze van de programmatie van deze nacht 

wordt geduid. 

5/10/2020 1:30 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

5/10/2020 2:25 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

5/10/2020 3:20 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

5/10/2020 4:15 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

5/10/2020 5:10 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

5/10/2020 6:10 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

5/10/2020 6:45 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

5/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8011 Liam troost Hope en praat met haar over de toekomst. Hope kan Beth nog niet loslaten. Thorne denkt aan zijn speciale 

band met Darla. Hij praat met Katie over Bill en hoe hij is veranderd.

5/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12787 Theresa wil weten wat er aan de hand is. Joey doorprikt Steve's bekentenis over het slapen met Ava om Kayla te redden. 



Kayla keert terug naar huis en vindt Ava bewusteloos op de vloer. Er steekt een injectienaald uit haar arm. 


