
5/10/2020 8:00 De Rolkrant 05.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/10/2020 9:00 Sanne Leest  Sanne leest voor uit 'De mijne is de beste' Hét spaghetti bolognese boek, door Filip Jans, Jurgen & Sven Campens 

uitgegeven bij Manteau

5/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

5/10/2020 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.

5/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp  1953 documentaire;  Lier  1969;  Maken van strip Jommeke  

1958 ; Jommekeslied  1958; Maken van Postzegel Jommeke  document 1999  

5/10/2020 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, ...

5/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 16 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 16 

5/10/2020 12:00 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

5/10/2020 12:55 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. 

5/10/2020 13:40 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

5/10/2020 13:45 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70

5/10/2020 14:20 Deus lo volt Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood 

er op volgt.

5/10/2020 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.

5/10/2020 16:15 Dagverzorgingscentrum Info over een dagverzorgingscentrum

5/10/2020 16:35 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 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

5/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8012 Hope rouwt nog steeds om Beth. Brooke adviseert haar weer te gaan werken, zodat ze wat afleiding heeft. Maar Hope 

heeft er geen zin in en heeft bovendien weinig vertrouwen in de toekomst. Flo is geschokt als ze van Reese het 

ware verhaal over de baby hoort.

5/10/2020 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, ...

5/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12788 Summer legt aan Brady uit dat Daniel ervan overtuigd was dat ze verwant moesten zijn. Kayla probeert Ava tot leven 

te wekken. De hulpverleners komen aan en brengen haar naar het ziekenhuis. Joey gaat samen met een nieuwe vriendin,

Jade, naar een pop-up feestje.

5/10/2020 18:15 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

5/10/2020 18:45 En Route Norderney -  korte versie En Route Norderney

5/10/2020 19:05 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

5/10/2020 19:45 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

5/10/2020 20:10 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

5/10/2020 21:10 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

5/10/2020 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.

5/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 16 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 16 

5/10/2020 23:05 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 12)

5/10/2020 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 



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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe 

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

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 1

5/10/2020 23:30 Hoe Zotter, Hoe Liever Julleke had graag willen studeren, maar is niet verder geraakt dan het postkantoor van Mussegem. Juleke zijn vrienden 

en kozijns, Mil en Frans, moeten op geen frank zien en genieten van het leven onder de leuze "Hoe zotter hoe liever". 

1960. Edith Kiel met Gaston Berghmans • Cois Cassiers • Paula Sleyp • Frieda Linzi • Denise De Weerdt • Jef Cassiers

6/10/2020 1:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

6/10/2020 1:20 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

6/10/2020 2:15 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, 

Midway, Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

6/10/2020 3:10 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

6/10/2020 3:40 En Route Norderney -  korte versie En Route Norderney

6/10/2020 4:00 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

6/10/2020 4:45 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

6/10/2020 5:45 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

6/10/2020 6:50 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

6/10/2020 6:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8012 Hope rouwt nog steeds om Beth. Brooke adviseert haar weer te gaan werken, zodat ze wat afleiding heeft. Maar Hope 

heeft er geen zin in en heeft bovendien weinig vertrouwen in de toekomst. Flo is geschokt als ze van Reese het ware

verhaal over de baby hoort.

6/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12788 Summer legt aan Brady uit dat Daniel ervan overtuigd was dat ze verwant moesten zijn. Kayla probeert Ava tot leven 

te wekken. De hulpverleners komen aan en brengen haar naar het ziekenhuis. Joey gaat samen met een nieuwe vriendin,

Jade, naar een pop-up feestje.

6/10/2020 8:00 De Rolkrant 06.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit  de 100 jarige man die uit het raam klom en verdween van  Jonas Jonasson, uitgegeven bij 

uitgeverij Signatuur. 

6/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

6/10/2020 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.

6/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 2, De beklimming van de Huscaran  reportage 1976 , Water als bondgenoot  

documentaire 1958, Odorada Diest  1957, Mijnheer Dingemans en Madam Babbel speelf (1943)

6/10/2020 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, ...

6/10/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 17 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 17

6/10/2020 12:00 Het Zit In De Familie 3 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In aflevering 3 gaan we op zoek naar de familie 

van Evelien en Pater Lievens

6/10/2020 12:30 Thee Met Een Verhaal 12 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

6/10/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12788 Summer legt aan Brady uit dat Daniel ervan overtuigd was dat ze verwant moesten zijn. Kayla probeert Ava tot leven te 

wekken. De hulpverleners komen aan en brengen haar naar het ziekenhuis. Joey gaat samen met een nieuwe vriendin, 

Jade, naar een pop-up feestje.

6/10/2020 13:25 Uw verhaal: De Marktkramer Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

6/10/2020 13:35 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 12)

6/10/2020 13:40 Kruiswegstraat 6 Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de



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

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

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

1973. Jean Daskalidès

6/10/2020 15:10 Eclips en Vrienden Zorg - Onderwijs en Werkveld Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

Vandaag Candice De Windt, Onderwijs en werkveld.

6/10/2020 15:40 Eclips TV Op Stap: Ode Aan Hazes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

6/10/2020 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.

6/10/2020 16:15 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

6/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8012 Hope rouwt nog steeds om Beth. Brooke adviseert haar weer te gaan werken, zodat ze wat afleiding heeft. Maar Hope 

heeft er geen zin in en heeft bovendien weinig vertrouwen in de toekomst. Flo is geschokt als ze van Reese het ware 

verhaal over de baby hoort.

6/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

6/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8013 Wyatt laat Liam zien dat hij er voor hem is. Reese praat met Flo over wat hij heeft gedaan. Hij legt uit dat hij

echt niet anders kon. Steffy maakt kennis met de baby van Flo en is meteen verkocht.

6/10/2020 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, ...

6/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12789 Ava blijft Kayla beschuldigen ervan beschuldigen dat zij haar probeerde te doden met morfine.  Terug van zijn feestje, 

verneemt Joey van Steve over Ava's laatste streek. Woedend gaat Joey naar Ava's ziekenhuiskamer en begint haar 

te verstikken met een kussen.

6/10/2020 18:15 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

6/10/2020 18:40 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

6/10/2020 19:00 Op Bezoek: Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië

6/10/2020 19:15 Op Bezoek: Een hartelijk weerzien in Vietnam Een hartelijk weerzien in Vietnam

6/10/2020 19:35 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

6/10/2020 20:30 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

6/10/2020 21:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

6/10/2020 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.

6/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 17 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 17

6/10/2020 23:10 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 12)

6/10/2020 23:15 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe 

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

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 2

6/10/2020 23:35 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van 

Ernest Claes. 

7/10/2020 1:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

7/10/2020 1:25 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

7/10/2020 2:20 Dierenrijk: De jachtarenden van de Altau De jachtarenden van de Altau, Mongolië



7/10/2020 2:40 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

7/10/2020 3:05 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

7/10/2020 3:25 Op Bezoek: Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië

7/10/2020 3:45 Op Bezoek: Een hartelijk weerzien in Vietnam Een hartelijk weerzien in Vietnam

7/10/2020 4:00 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

7/10/2020 4:55 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

7/10/2020 5:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

7/10/2020 6:46 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

7/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8013 Wyatt laat Liam zien dat hij er voor hem is. Reese praat met Flo over wat hij heeft gedaan. Hij legt uit dat hij echt 

niet anders kon. Steffy maakt kennis met de baby van Flo en is meteen verkocht.

7/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12789 Ava blijft Kayla beschuldigen ervan beschuldigen dat zij haar probeerde te doden met morfine.  Terug van zijn feestje, 

verneemt Joey van Steve over Ava's laatste streek. Woedend gaat Joey naar Ava's ziekenhuiskamer en begint haar 

te verstikken met een kussen.

7/10/2020 8:00 De Rolkrant 07.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Met liefde' samengesteld door Bas Heijne en Frank Ligtvoet, werd  uitgegeven onder de vleugels 

van het aids fonds door uitgeverij Contact. 

7/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

7/10/2020 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.

7/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 11, Himachal Pradesh kleinnood in de Himalaja doc. 1983

7/10/2020 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, ...

7/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 18 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 18

7/10/2020 12:05 Thee Met Een Verhaal 11 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

7/10/2020 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12789 Ava blijft Kayla beschuldigen ervan beschuldigen dat zij haar probeerde te doden met morfine.  Terug van zijn feestje, 

verneemt Joey van Steve over Ava's laatste streek. Woedend gaat Joey naar Ava's ziekenhuiskamer en begint haar 

te verstikken met een kussen.

7/10/2020 13:00 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 12)

7/10/2020 13:05 Hans Hinterseer Hans Hinterseer

7/10/2020 13:55 Vrijgezel Met 40 Kinderen Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam 

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

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

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

7/10/2020 15:20 Diefstal Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt 

de pull terug naar de winkel. 1968

7/10/2020 15:40 Een beetje oud Humoristische, tedere en weemoedige weergave van een greep uit het leven van een oud ventje, waarvan het bestaan 

draait rond kleine dingen.

7/10/2020 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.

7/10/2020 16:15 Woonzorgcentrum Morgen naar een woonzorgcenrum?

7/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8013 Wyatt laat Liam zien dat hij er voor hem is. Reese praat met Flo over wat hij heeft gedaan. Hij legt uit dat hij echt niet 

anders kon. Steffy maakt kennis met de baby van Flo en is meteen verkocht.

7/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

7/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8014 Steffy voelt een diepe connectie met de baby. Liam en Steffy zien dat als een teken dat het voorbestemd was. Liam vraagt 

zijn broer een geheim te bewaren. Wyatt waarschuwt hem. Zoe ziet dat haar vader een onprettig gesprek heeft met zijn 



geldeiser. Hij stelt haar gerust.

7/10/2020 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, ...

7/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12790 Steve treft Joey aan terwijl hij Ava probeert te verstikken met een kussen. Maar het is te laat. Ava is dood. Hope bekent 

eindelijk de moord op Stefano, en Roman verzekert dat hij haar geheim zal bewaren. 

7/10/2020 18:15 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

7/10/2020 18:55 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

7/10/2020 19:20 Jettie Pallettie Muziekspecial met Jettie Pallettie

7/10/2020 19:40 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

7/10/2020 20:35 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

7/10/2020 21:30 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

7/10/2020 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.

7/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 18 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 18

7/10/2020 23:10 De Primeur De Primeur

7/10/2020 23:15 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe 

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

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 3

7/10/2020 23:35 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 

aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich 

aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 1969. 

Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel

8/10/2020 1:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

8/10/2020 1:25 Op Bezoek: Op stap langs de Camino Op stap langs de Camino (Spanje)

8/10/2020 2:25 Op Bezoek: De Ogen van de hemel De Ogen van de hemel, Frans Polynesië

8/10/2020 2:40 Op bezoek: Rijden op het Dak van de Wereld Rijden op het Dak van de Wereld, India

8/10/2020 3:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

8/10/2020 3:50 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

8/10/2020 4:20 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

8/10/2020 5:20 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

8/10/2020 6:15 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

8/10/2020 6:48 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

8/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8014 Steffy voelt een diepe connectie met de baby. Liam en Steffy zien dat als een teken dat het voorbestemd was. Liam vraagt 

zijn broer een geheim te bewaren. Wyatt waarschuwt hem. Zoe ziet dat haar vader een onprettig gesprek heeft met zijn 

geldeiser. Hij stelt haar gerust.

8/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12790 Steve treft Joey aan terwijl hij Ava probeert te verstikken met een kussen. Maar het is te laat. Ava is dood. Hope bekent 

eindelijk de moord op Stefano, en Roman verzekert dat hij haar geheim zal bewaren. 

8/10/2020 8:00 De Rolkrant 08.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Misschien wisten zij alles' van  'Toon Tellegen', uitgegeven bij Querido

8/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

8/10/2020 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.

8/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 12, Morgau  Experiment  film 1980, Chasing "Rainbows" korte  speelfilm  

1980, Bittere honing  speelfilm 1987, Antoon  de Flierefluiter trailer   1942  

8/10/2020 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, ...

8/10/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 19 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 19

8/10/2020 12:10 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC

8/10/2020 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 12790 Steve treft Joey aan terwijl hij Ava probeert te verstikken met een kussen. Maar het is te laat. Ava is dood. Hope bekent 

eindelijk de moord op Stefano, en Roman verzekert dat hij haar geheim zal bewaren. 

8/10/2020 13:45 De Primeur De Primeur

8/10/2020 13:50 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar 

vader. Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. 

Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een 

feestje georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 1958

8/10/2020 15:15 Kleistreken Afl. De Zwarte veerman en De onderaardse gang. 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.

8/10/2020 15:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

8/10/2020 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.

8/10/2020 16:15 Mantelzorg Mantelzorg - Hoe kan deze vandaag worden georganiseerd?

8/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8014 Steffy voelt een diepe connectie met de baby. Liam en Steffy zien dat als een teken dat het voorbestemd was. Liam vraagt 

zijn broer een geheim te bewaren. Wyatt waarschuwt hem. Zoe ziet dat haar vader een onprettig gesprek heeft met zijn 

geldeiser. Hij stelt haar gerust.

8/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

8/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8015 Zoe doet samen met Tiffany en Emma auditie voor een talentenjacht. Taylor schrikt van het bedrag dat Reese wil hebben 

voor de adoptiebaby. Liam maakt kennis met de baby en net als Steffy is ook hij meteen dol op het kleine meisje.

8/10/2020 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, ...

8/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12791 Hope informeert Rafe dat Roman hun geheim kent, maar verzekert dat hij niets zal verraden. JJ kan zichzelf voor het 

hoofd slaan dat hij Ava liet ontsnappen. Dario verzekert bij Nicole dat Summer's relatie met Daniel puur platonisch was. 

8/10/2020 18:15 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

8/10/2020 19:15 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

8/10/2020 19:45 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

8/10/2020 20:40 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

8/10/2020 21:40 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

8/10/2020 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.

8/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 19 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 19

8/10/2020 23:10 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 12)

8/10/2020 23:15 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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



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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe 

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

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 4

8/10/2020 23:35 Baas Gansendonck Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan', 

van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in 

klinkende goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. 

Gansendonck voelt zich ver boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945

9/10/2020 1:20 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

9/10/2020 1:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/10/2020 1:55 Vrouwen en mannen van: De strandwachters De strandwachters van Kaapstad

9/10/2020 2:30 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

9/10/2020 2:50 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

9/10/2020 3:55 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

9/10/2020 4:20 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

9/10/2020 5:20 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

9/10/2020 6:15 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

9/10/2020 6:45 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

9/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8015 Zoe doet samen met Tiffany en Emma auditie voor een talentenjacht. Taylor schrikt van het bedrag dat Reese wil hebben 

voor de adoptiebaby. Liam maakt kennis met de baby en net als Steffy is ook hij meteen dol op het kleine meisje.

9/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12791 Hope informeert Rafe dat Roman hun geheim kent, maar verzekert dat hij niets zal verraden. JJ kan zichzelf voor het 

hoofd slaan dat hij Ava liet ontsnappen. Dario verzekert bij Nicole dat Summer's relatie met Daniel puur platonisch was. 

9/10/2020 8:00 De Rolkrant 09.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit 'de acht bergen' van Paolo Cognetti 'uitgegeven bij de bezige bij, Amsterdam

9/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

9/10/2020 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.

9/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor het Manneke 63, Nationaal werk voor kinderwelzijn uit 1952 en De grillen van het weer 

(1951).

9/10/2020 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, ...

9/10/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 20 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 20

9/10/2020 11:55 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Jaren van zwijgen. Over een joodse dame die na jaren op zoek gaat 

naar het lot van haar gedeporteerde ouders.

9/10/2020 12:20 Thee Met Een Verhaal 21 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

9/10/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12791 Hope informeert Rafe dat Roman hun geheim kent, maar verzekert dat hij niets zal verraden. JJ kan zichzelf voor het 

hoofd slaan dat hij Ava liet ontsnappen. Dario verzekert bij Nicole dat Summer's relatie met Daniel puur platonisch was. 

9/10/2020 13:15 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 12)

9/10/2020 13:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

9/10/2020 14:05 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

9/10/2020 15:45 Retro Eclips: Boechout Duivensport Retro Boechout Duivensport

9/10/2020 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.

9/10/2020 16:15 Psychiatrisch Verzorgingstehuis Psychiatrisch Verzorgingstehuis te Gent



9/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8015 Zoe doet samen met Tiffany en Emma auditie voor een talentenjacht. Taylor schrikt van het bedrag dat Reese wil hebben 

voor de adoptiebaby. Liam maakt kennis met de baby en net als Steffy is ook hij meteen dol op het kleine meisje.

9/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

9/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8016 Reese is net op tijd om Zoe te redden. Hij betaalt een deel van zijn schuld aan de geldeiser. Liam heeft een heel goed 

gevoel bij de adoptiebaby van Steffy. Pam, Maya, Quinn en Eric praten over het verlies van Beth.

9/10/2020 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, ...

9/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12792 Joey is getraumatiseerd door Ava's dood. Hij hallucineert dat ze voor hem staat. Joey geeft eindelijk toe dat hij, 

niet Steve, Ava heeft vermoord. Jennifer is laat op het werk en probeert een nieuwe ramp op het werk te voorkomen.

9/10/2020 18:15 70 jaar Samana - TV Show TV Show - Samen staan we sterker - 70 jaar Samana

9/10/2020 19:05 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

9/10/2020 20:00 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

9/10/2020 20:30 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

9/10/2020 20:50 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

9/10/2020 21:20 De Daken van Londen De Daken van Londen

9/10/2020 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.

9/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 20 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 20

9/10/2020 23:05 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

9/10/2020 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe 

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

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 5

9/10/2020 23:30 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

10/10/2020 1:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

10/10/2020 1:10 Op bezoek: Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

10/10/2020 1:35 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

10/10/2020 2:15 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 1

10/10/2020 3:10 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

10/10/2020 3:20 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

10/10/2020 4:15 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

10/10/2020 4:45 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

10/10/2020 5:10 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

10/10/2020 5:40 De Daken van Londen De Daken van Londen

10/10/2020 6:35 De Dingen Des Levens Afl. 12788 Summer legt aan Brady uit dat Daniel ervan overtuigd was dat ze verwant moesten zijn. Kayla probeert Ava tot leven te 

wekken. De hulpverleners komen aan en brengen haar naar het ziekenhuis. Joey gaat samen met een nieuwe vriendin, 

Jade, naar een pop-up feestje.

10/10/2020 7:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

10/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12789 Ava blijft Kayla beschuldigen ervan beschuldigen dat zij haar probeerde te doden met morfine.  Terug van zijn feestje, 



verneemt Joey van Steve over Ava's laatste streek. Woedend gaat Joey naar Ava's ziekenhuiskamer en begint haar te 

verstikken met een kussen.

10/10/2020 8:00 De Rolkrant 10.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/10/2020 9:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

10/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

10/10/2020 10:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

10/10/2020 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 14, Pahayoke  documentaire  1980, Ila Flor documentaire  1980,

Onvoltooid dagboek   sfeerfilm  1980, Diamant   documentaire   1984, Het Manneke 15

10/10/2020 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, ...

10/10/2020 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

10/10/2020 11:50 Kleistreken Afl. De Zwarte veerman en De onderaardse gang. Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn 

grootmoeder, een kleurrijke mix van Booms en  Antwerps is dat. De verhalen zijn avontuurlijk, grappig of poëtisch en 

ontsproten uit zuivere verbeelding, maar telkens met een knipoog naar de kleistreek van honderd jaar geleden. 

O ja: een streek is een gebied, maar ook een ondeugende daad.

10/10/2020 12:05 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 18 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 18

10/10/2020 12:50 Thee Met Een Verhaal 15 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

10/10/2020 13:05 Dionne Warwick Muziekspecial met Dionne Warwick

10/10/2020 13:55 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT (afl 12)

10/10/2020 14:00 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

10/10/2020 15:30 Het Verloren Paradijs In een fictief Vlaams dorpje is de aanleg van een autosnelweg gepland. Burgemeester Benjamin Rolus wil vermijden dat 

de autosnelweg door zijn domein loopt. Hij suggereert een tracé langs de dorpskom, wat een aantal bejaarde bewoners 

zou dwingen te verhuizen. De oppositie tegen de burgervader wordt vertegenwoordigd door een handelaar uit het dorp. 

1978. Regisseur Harry Kümel met hoodrollen Willeke van Ammelrooy, Bert André , Hugo Van Den Berghe, Gella Allaert

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

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

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

uitdaging, ...

10/10/2020 17:15 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

10/10/2020 18:05 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

10/10/2020 18:35 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

10/10/2020 19:05 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

10/10/2020 20:10 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

10/10/2020 20:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

10/10/2020 21:15 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

10/10/2020 22:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week 

10/10/2020 22:25 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 12) 

10/10/2020 22:35 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 



wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe 

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

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 6

10/10/2020 22:55 De Vijanden 1944, Wereldoorlog II bereikt een hoogtepunt. Drie mannen, een Amerikaanse soldaat, een Duitse soldaat en een 

Antwerpse jongeman raken tijdens het Von Rundstedtoffensief in de Ardennen toevallig bij elkaar verzeild tussen de 

gevechtslinies. Op elkaar aangewezen om te overleven, ontstaat er tussen hen een vriendschap. 

1968. Robbe de Hert  • Del Negro  • Fons Rademakers  • Raymonde Serverius  • Ida Bons  Van Hugo Claus.

11/10/2020 0:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

11/10/2020 0:30 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

11/10/2020 1:00 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

11/10/2020 1:55 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

11/10/2020 2:15 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

11/10/2020 2:35 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

11/10/2020 3:35 En Route Savoi Mont Blanc 1 En Route Savoi Mont Blanc 1

11/10/2020 3:45 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

11/10/2020 4:00 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie 

Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

11/10/2020 4:20 Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk

11/10/2020 4:50 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

11/10/2020 5:45 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

11/10/2020 6:32 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

11/10/2020 6:35 De Dingen Des Levens Afl. 12790 Steve treft Joey aan terwijl hij Ava probeert te verstikken met een kussen. Maar het is te laat. Ava is dood. Hope bekent 

eindelijk de moord op Stefano, en Roman verzekert dat hij haar geheim zal bewaren. 

11/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12791 Hope informeert Rafe dat Roman hun geheim kent, maar verzekert dat hij niets zal verraden. JJ kan zichzelf voor het 

hoofd slaan dat hij Ava liet ontsnappen. Dario verzekert bij Nicole dat Summer's relatie met Daniel puur platonisch was. 

11/10/2020 8:00 De Rolkrant 11.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/10/2020 9:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

11/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

11/10/2020 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 18, Sancta Geertrudus  documentaire  1989, Edelstenen werkelijk echt  

documentaire 1990

11/10/2020 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

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

11/10/2020 11:50 Huisgenoten compilatie Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet

11/10/2020 12:15 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 12) 

11/10/2020 12:20 Hellegat In Hellegat is de ooit bloeiende industrie van de steenbakkerijen teloor gegaan. De bazen van de steenbakkerijen hebben 

een nieuwe bestemming bedacht voor hun bedrijf: het opslaan van chemisch afval in de kleiputten, dit tot grote ergernis 

van de opkomende milieubeweging. 

1980. Regisseur Patrick Le Bon en hoofdrollen Jos Verbist, Paul 's Jongers en An Nelissen. 

11/10/2020 14:00 70 jaar Samana - TV Show TV Show - Samen staan we sterker - 70 jaar Samana

11/10/2020 14:50 Wait Until Spring Bandini De film verhaalt het leven van de Italiaanse immigrantenfamilie Bandini in Colorado tijdens de koude winter van 1925. 

Tijdens de winter is er nauwelijks werk te vinden voor de arme Italiaanse immigrant en metselaar Svevo Bandini. Zijn 

mooie vrouw kan onder de moeilijke omstandigheden nog nauwelijks van hem houden en begint hem te wantrouwen 



als hij steeds maar weer klusjes doet voor de superrijke en eenzame weduwe Hildegarde. 

1989. Geregisseerd door Dominique Deruddere met Joe Mantegna, Ornella Muti en Faye Dunaway 

11/10/2020 16:30 Darmkanker Darmkanker, preventief handelen is de boodschap

11/10/2020 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

11/10/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

11/10/2020 18:05 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

11/10/2020 18:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week 

11/10/2020 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8012 Hope rouwt nog steeds om Beth. Brooke adviseert haar weer te gaan werken, zodat ze wat afleiding heeft. Maar Hope 

heeft er geen zin in en heeft bovendien weinig vertrouwen in de toekomst. Flo is geschokt als ze van Reese het ware 

verhaal over de baby hoort.

11/10/2020 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8013 Wyatt laat Liam zien dat hij er voor hem is. Reese praat met Flo over wat hij heeft gedaan. Hij legt uit dat hij echt niet 

anders kon. Steffy maakt kennis met de baby van Flo en is meteen verkocht.

11/10/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8014 Steffy voelt een diepe connectie met de baby. Liam en Steffy zien dat als een teken dat het voorbestemd was. Liam vraagt 

zijn broer een geheim te bewaren. Wyatt waarschuwt hem. Zoe ziet dat haar vader een onprettig gesprek heeft met 

zijn geldeiser. Hij stelt haar gerust.

11/10/2020 19:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8015 Zoe doet samen met Tiffany en Emma auditie voor een talentenjacht. Taylor schrikt van het bedrag dat Reese wil hebben 

voor de adoptiebaby. Liam maakt kennis met de baby en net als Steffy is ook hij meteen dol op het kleine meisje.

11/10/2020 20:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8016 Reese is net op tijd om Zoe te redden. Hij betaalt een deel van zijn schuld aan de geldeiser. Liam heeft een heel goed 

gevoel bij de adoptiebaby van Steffy. Pam, Maya, Quinn en Eric praten over het verlies van Beth.

11/10/2020 20:28 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

11/10/2020 20:30 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

11/10/2020 21:25 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

11/10/2020 22:25 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

11/10/2020 23:20 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

11/10/2020 23:25 Het einde van de reis Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht 

haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger 

te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt, 

bereidt de hele familie zich hierop voor. 

1981. Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.

12/10/2020 0:55 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

12/10/2020 1:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

12/10/2020 1:30 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

12/10/2020 2:15 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

12/10/2020 3:20 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

12/10/2020 4:15 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

12/10/2020 5:15 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

12/10/2020 6:15 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

12/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8016 Reese is net op tijd om Zoe te redden. Hij betaalt een deel van zijn schuld aan de geldeiser. Liam heeft een heel goed 

gevoel bij de adoptiebaby van Steffy. Pam, Maya, Quinn en Eric praten over het verlies van Beth.

12/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12792 Joey is getraumatiseerd door Ava's dood. Hij hallucineert dat ze voor hem staat. Joey geeft eindelijk toe dat hij, niet 

Steve, Ava heeft vermoord. Jennifer is laat op het werk en probeert een nieuwe ramp op het werk te voorkomen.


