
12/10/2020 8:00 De Rolkrant 12.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit  De buitenkant van mijnheer Jules van Diane Broeckhoven in  een uitgave van www.lezenvooriedereen ,

12/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

12/10/2020 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.

12/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West  documentaire 1982, Lakah documentaire 1981

12/10/2020 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, ...

12/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 11 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

12/10/2020 12:05 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

12/10/2020 12:55 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.

12/10/2020 13:40 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

12/10/2020 13:45 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 80

12/10/2020 14:20 Het Geluk Komt Morgen Het verhaal vertelt over een professor die bij toeval een middel ontdekt dat alle vermoeidheid wegneemt en nieuwe 

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

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

12/10/2020 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.

12/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/10/2020 16:35 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 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

12/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8017 Liam vertelt Hope dat Steffy een baby adopteert en hij de baby al heeft ontmoet. Hope reageert positief. Reese heeft de 

adoptiepapieren geregeld. Flo begint zich te realiseren dat ze strafbaar is als ze met Reese in zee gaat.

12/10/2020 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, ...

12/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12793 Caroline, Hope, Roman, Marlena, John, Victor en Kate komen samen in de pub om de dood van Stefano DiMera te vieren. 

Iedereen herinnert zich hoe ze werden beïnvloed door Stefano's intriges door de jaren heen - en hoe ze allemaal overleefden.

12/10/2020 18:20 Rijndal Rijndal

12/10/2020 18:50 En Route - Smaakmakkers 8 Smaakmakkers 8

12/10/2020 19:15 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

12/10/2020 19:40 En Route Handen uit de mouwen Tanzania - Ski La plagne - Kasterlee: ijsjesroute - Reisvlog: Bali

12/10/2020 20:10 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

12/10/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

12/10/2020 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.

12/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 11 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

12/10/2020 23:10 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 13)

12/10/2020 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 



bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

12/10/2020 23:35 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder 

doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in het 

gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

13/10/2020 1:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

13/10/2020 1:05 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

13/10/2020 2:05 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

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

Mussolini en Duitsland.

13/10/2020 3:00 Rijndal Rijndal

13/10/2020 3:35 En Route - Smaakmakkers 8 Smaakmakkers 8

13/10/2020 4:00 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

13/10/2020 4:25 En Route Handen uit de mouwen Tanzania - Ski La plagne - Kasterlee: ijsjesroute - Reisvlog: Bali

13/10/2020 4:55 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

13/10/2020 5:50 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

13/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8017 Liam vertelt Hope dat Steffy een baby adopteert en hij de baby al heeft ontmoet. Hope reageert positief. Reese heeft de 

adoptiepapieren geregeld. Flo begint zich te realiseren dat ze strafbaar is als ze met Reese in zee gaat.

13/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12793 Caroline, Hope, Roman, Marlena, John, Victor en Kate komen samen in de pub om de dood van Stefano DiMera te vieren. 

Iedereen herinnert zich hoe ze werden beïnvloed door Stefano's intriges door de jaren heen - en hoe ze allemaal overleefden.

13/10/2020 8:00 De Rolkrant 13.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Nog lang en gelukkig' van  Dree Peeremans, uitgeverij EPO

13/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

13/10/2020 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.

13/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 8, Groenland    documentaire   1978.

13/10/2020 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, ...

13/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 12 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

13/10/2020 12:05 Het Zit In De Familie 4 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vierde aflevering gaan we op zoek naar de familie 

van Werner Peene

13/10/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12793 Caroline, Hope, Roman, Marlena, John, Victor en Kate komen samen in de pub om de dood van Stefano DiMera te vieren. 

Iedereen herinnert zich hoe ze werden beïnvloed door Stefano's intriges door de jaren heen - en hoe ze allemaal overleefden.

13/10/2020 13:15 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 12)

13/10/2020 13:20 Uw verhaal: Etienne De Wilde Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon 

een ongewone anekdote 

13/10/2020 13:35 Bastaard halve prijs Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973

13/10/2020 14:00 Artikel 140 Artikel 140, korte speelfilm uit 1992

13/10/2020 14:30 De Man De Man, korte speelfilm uit 1980

13/10/2020 15:00 70 jaar Samana - TV Show TV Show - Samen staan we sterker - 70 jaar Samana

13/10/2020 15:45 Eclips TV op Stap: Samana Welle Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

13/10/2020 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.

13/10/2020 16:15 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

13/10/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8017 Liam vertelt Hope dat Steffy een baby adopteert en hij de baby al heeft ontmoet. Hope reageert positief. Reese heeft de 

adoptiepapieren geregeld. Flo begint zich te realiseren dat ze strafbaar is als ze met Reese in zee gaat.



13/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

13/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8018 Hope is in het ziekenhuis voor een onderzoek en komt daar toevallig dokter Buckingham tegen. Ze stelt hem vragen over de 

noodlottige avond van de bevalling. Taylor vertelt Ridge over de adoptie. Hij vraagt waarom ze zoveel geld betaalt.

13/10/2020 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, ...

13/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12794 Steve is aangeklaagd voor de moord op Ava. Chad verneemt dat Ben is ontsnapt uit het psychiatrisch ziekenhuis. Chad geeft 

Abigail een cadeau en ze is ontroerd. Het is een armband met Thomas' geboortesteen erin. 

13/10/2020 18:20 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

13/10/2020 18:40 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

13/10/2020 19:10 Op Bezoek: Holywood bis Holywood bis

13/10/2020 19:30 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

13/10/2020 20:30 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

13/10/2020 21:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

13/10/2020 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.

13/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 12 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

13/10/2020 23:10 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 13)

13/10/2020 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

13/10/2020 23:40 Schipperskwartier 1953. Belevenissen rond het turbulente huwelijk van de eigenaars van een kruidenierszaakje en een cafeetje in de 

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

een bijzondere bruiloft in het café in Antwerpen. Geregisseerd door Edith Kiel met Charles Janssen, Co Flower en René Bertal

14/10/2020 1:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

14/10/2020 1:30 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

14/10/2020 2:30 Dierenrijk: Rode vuurmieren, Australië Rode vuurmieren, Australië

14/10/2020 2:45 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

14/10/2020 3:15 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

14/10/2020 3:45 Op Bezoek: Holywood bis Holywood bis

14/10/2020 4:00 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

14/10/2020 5:00 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

14/10/2020 6:00 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

14/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8018 Hope is in het ziekenhuis voor een onderzoek en komt daar toevallig dokter Buckingham tegen. Ze stelt hem vragen over de 

noodlottige avond van de bevalling. Taylor vertelt Ridge over de adoptie. Hij vraagt waarom ze zoveel geld betaalt.

14/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12794 Steve is aangeklaagd voor de moord op Ava. Chad verneemt dat Ben is ontsnapt uit het psychiatrisch ziekenhuis. Chad geeft 

Abigail een cadeau en ze is ontroerd. Het is een armband met Thomas' geboortesteen erin. 

14/10/2020 7:55 De Rolkrant 14.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/10/2020 8:55 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'teveel verdriet voor één hart'  Ed Franck, Davidsfonds

14/10/2020 9:15 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

14/10/2020 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.

14/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Manneke 33, Op water en spoor, Remember en Een parel in de Alpen



14/10/2020 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, ...

14/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 13 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

14/10/2020 12:05 Thee Met Een Verhaal 23 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

14/10/2020 12:15 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

14/10/2020 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12794 Steve is aangeklaagd voor de moord op Ava. Chad verneemt dat Ben is ontsnapt uit het psychiatrisch ziekenhuis. Chad geeft 

Abigail een cadeau en ze is ontroerd. Het is een armband met Thomas' geboortesteen erin. 

14/10/2020 13:40 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 13)

14/10/2020 13:45  Exit 7 Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve 

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

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

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

en op te voeden. 1979. Emile Degelin

14/10/2020 15:35 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.

14/10/2020 15:50 Ouille Ouille Ouille Komedie . 1975

14/10/2020 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.

14/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/10/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8018 Hope is in het ziekenhuis voor een onderzoek en komt daar toevallig dokter Buckingham tegen. Ze stelt hem vragen over de 

noodlottige avond van de bevalling. Taylor vertelt Ridge over de adoptie. Hij vraagt waarom ze zoveel geld betaalt.

14/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

14/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8019 Brooke en Ridge vinden het opvallend dat de adoptie van baby Phoebe zo ongelofelijk snel rond was. Reese betaalt zijn 

schuld af en smeekt de geldeiser om zijn dochter met rust te laten.

14/10/2020 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, ...

14/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12795 Ciara blijft overstuur over haar verkrachting door Chase. Hope vraagt Roman terug te keren als detective. Victor onthult dat 

de dood van Helena een ongeluk was. Nadat hij de waarheid aan Maggie heeft toevertrouwd, gaat Victor naar Deimos en 

kerft een symbool in de borst van zijn broer.

14/10/2020 18:20 En Route Handen uit de mouwen En Route Najaar 7

14/10/2020 18:55 Op Bezoek: Het ijsfestival, Mongolië Het ijsfestival, Mongolië

14/10/2020 19:15 Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden De eerlijke keuken van het hoge noorden

14/10/2020 19:35 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

14/10/2020 20:30 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

14/10/2020 21:25 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

14/10/2020 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.

14/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 13 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

14/10/2020 23:10 De Primeur De Primeur

14/10/2020 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  



14/10/2020 23:30 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint

Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen 

hiervoor treft. 

15/10/2020 0:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

15/10/2020 1:00 Op bezoek: Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

15/10/2020 1:25 Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken

15/10/2020 2:00 Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk

15/10/2020 2:30 Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië

15/10/2020 3:00 Op bezoek: Droomstad Vancouver Droomstad Vancouver, Canada

15/10/2020 3:20 Op Bezoek: Het ijsfestival, Mongolië Het ijsfestival, Mongolië

15/10/2020 3:45 Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden De eerlijke keuken van het hoge noorden

15/10/2020 4:10 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

15/10/2020 5:05 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

15/10/2020 6:00 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

15/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8019 Brooke en Ridge vinden het opvallend dat de adoptie van baby Phoebe zo ongelofelijk snel rond was. Reese betaalt zijn 

schuld af en smeekt de geldeiser om zijn dochter met rust te laten.

15/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12795 Ciara blijft overstuur over haar verkrachting door Chase. Hope vraagt Roman terug te keren als detective. Victor onthult dat 

de dood van Helena een ongeluk was. Nadat hij de waarheid aan Maggie heeft toevertrouwd, gaat Victor naar Deimos en 

kerft een symbool in de borst van zijn broer.

15/10/2020 8:00 De Rolkrant 15.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit Het wonderbaarlijke verhaal van de kleine prins, Antoine de Saint-Exupéry in een bewerking van 

Tiny Fisscher , uitgeverij Volt

15/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

15/10/2020 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.

15/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 61, Met de camera door Heverlee report. 1972

15/10/2020 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, ...

15/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 14 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

15/10/2020 12:05 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

15/10/2020 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12795 Ciara blijft overstuur over haar verkrachting door Chase. Hope vraagt Roman terug te keren als detective. Victor onthult dat 

de dood van Helena een ongeluk was. Nadat hij de waarheid aan Maggie heeft toevertrouwd, gaat Victor naar Deimos en 

kerft een symbool in de borst van zijn broer.

15/10/2020 13:40 De Primeur De Primeur

15/10/2020 13:45 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in 

een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 

1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

15/10/2020 15:25 Kleistreken Afl. 7. Kudde. 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.

15/10/2020 15:40 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

15/10/2020 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.

15/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/10/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8019 Brooke en Ridge vinden het opvallend dat de adoptie van baby Phoebe zo ongelofelijk snel rond was. Reese betaalt zijn 



schuld af en smeekt de geldeiser om zijn dochter met rust te laten.

15/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

15/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8020 Brooke is bang dat Hope iets te enthousiast Liam heeft aangespoord om tijd door te brengen met Steffy, Kelly en de 

nieuwe baby. Reese deelt zijn toekomstplannen met Flo.

15/10/2020 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, ...

15/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12796 JJ slaagt er niet in Ben te vinden. Hij vertelt Chad dat hij Abigail wil informeren dat haar ex-verloofde is ontsnapt. Brady en 

Summer krijgen de DNA-resultaten. Kate ziet het merkteken dat Victor op Deimos' borst heeft gekerfd en verzorgt 

zijn wonden. 

15/10/2020 18:15 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

15/10/2020 19:20 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

15/10/2020 19:45 De Daken van Londen De Daken van Londen

15/10/2020 20:40 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

15/10/2020 21:40 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

15/10/2020 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.

15/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 14 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

15/10/2020 23:10 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 13)

15/10/2020 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

15/10/2020 23:40 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.

16/10/2020 1:25 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

16/10/2020 1:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

16/10/2020 2:00 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

16/10/2020 2:25 Vrouwen en mannen van: Beurshandelaar Beurshandelaar in Patagonië

16/10/2020 2:50 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

16/10/2020 3:55 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

16/10/2020 4:20 De Daken van Londen De Daken van Londen

16/10/2020 5:15 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

16/10/2020 6:15 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

16/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8020 Brooke is bang dat Hope iets te enthousiast Liam heeft aangespoord om tijd door te brengen met Steffy, Kelly en de nieuwe 

baby. Reese deelt zijn toekomstplannen met Flo.

16/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12796 JJ slaagt er niet in Ben te vinden. Hij vertelt Chad dat hij Abigail wil informeren dat haar ex-verloofde is ontsnapt. Brady en 

Summer krijgen de DNA-resultaten. Kate ziet het merkteken dat Victor op Deimos' borst heeft gekerfd en verzorgt 

zijn wonden. 

16/10/2020 8:00 De Rolkrant 16.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit Een keukenmeidenroman, Kathryn Stockett, uitgeverij Mistral

16/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

16/10/2020 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.

16/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 62, 6de nationale metselwedstrijd FVB report. 1973, Leuvense hulpdiensten 

1982  documentaire



16/10/2020 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, ...

16/10/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 15 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

16/10/2020 12:05 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Vluchten naar Engeland, over een Vlaamse jongen die de 

bombardementen in Londen meemaakte (afl. 4 )

16/10/2020 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12796 JJ slaagt er niet in Ben te vinden. Hij vertelt Chad dat hij Abigail wil informeren dat haar ex-verloofde is ontsnapt. Brady en 

Summer krijgen de DNA-resultaten. Kate ziet het merkteken dat Victor op Deimos' borst heeft gekerfd en verzorgt 

zijn wonden. 

16/10/2020 13:10 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 13)

16/10/2020 13:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

16/10/2020 14:00 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij 

haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van

een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug te 

gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar huis 

te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als een koningin, 

verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, 

Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, Jean Lescat, Larrio Ekson, 

Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

16/10/2020 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.

16/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/10/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8020 Brooke is bang dat Hope iets te enthousiast Liam heeft aangespoord om tijd door te brengen met Steffy, Kelly en de 

nieuwe baby. Reese deelt zijn toekomstplannen met Flo.

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

16/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8021 Zoe is onthutst als Reese een aankondiging doet over hun nabije toekomst. Hope houdt de adoptiedochter van Steffy 

voor het eerst vast. De emoties lopen hoog op. 

16/10/2020 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, ...

16/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12797 Abigail geeft aan Jennifer toe dat ze bang is om naar het DiMera herenhuis te verhuizen.  Gabi haast zich naar binnen en 

vertelt JJ en Rafe dat Marlena en Arianna verdwenen zijn. Zowel Eduardo als John hebben foto's ontvangen van Marlena 

en Arianna in gevangenschap

16/10/2020 18:20 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

16/10/2020 19:15 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

16/10/2020 19:45 Dierenrijk: Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

16/10/2020 20:20 Vrouwen en mannen van: De Cholitas, Bolivië De Cholitas, Bolivië

16/10/2020 20:40 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

16/10/2020 21:10 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

16/10/2020 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.

16/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 15 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

16/10/2020 23:10 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

16/10/2020 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 



in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

16/10/2020 23:35 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

17/10/2020 0:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

17/10/2020 1:00 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 2

17/10/2020 2:00 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

17/10/2020 2:35 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

17/10/2020 3:00 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

17/10/2020 4:00 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

17/10/2020 4:30 Dierenrijk: Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

17/10/2020 5:00 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

17/10/2020 5:30 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

17/10/2020 6:30 De Dingen Des Levens Afl. 12793 Caroline, Hope, Roman, Marlena, John, Victor en Kate komen samen in de pub om de dood van Stefano DiMera te vieren. 

Iedereen herinnert zich hoe ze werden beïnvloed door Stefano's intriges door de jaren heen - en hoe ze allemaal overleefden.

17/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12794 Steve is aangeklaagd voor de moord op Ava. Chad verneemt dat Ben is ontsnapt uit het psychiatrisch ziekenhuis. Chad geeft 

Abigail een cadeau en ze is ontroerd. Het is een armband met Thomas' geboortesteen erin. 

17/10/2020 8:00 De Rolkrant 17.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/10/2020 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.

17/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

17/10/2020 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.

17/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 59, Met de camera door Heverlee 1969-70 

17/10/2020 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, ...

17/10/2020 11:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

17/10/2020 11:50 Kleistreken Afl. 7. Kudde. 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.

17/10/2020 12:10 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 13 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

17/10/2020 12:50 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

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

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

onder ging. 1981

17/10/2020 13:30 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT (afl 13)

17/10/2020 13:35 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

17/10/2020 14:30 Verbrande Brug Een sociaal drama dat zich afspeelt in het gehucht Verbrande Brug, een industrieel dekor. Er is kermis en die brengt een 

aantal oude bekenden terug bij elkaar. De hernieuwde ontmoeting maakt nogal wat emoties los. 

1975. Regie Guido Henderickx met o.a. Jan Decleir , Doris Arden 

17/10/2020 16:00 70 jaar Samana - TV Show TV Show - Samen staan we sterker - 70 jaar Samana

17/10/2020 16:50 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

17/10/2020 16:55 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling



17/10/2020 17:45 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

17/10/2020 18:15 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

17/10/2020 18:45 Wijngaarden aan de rand van de woestijn Wijngaarden aan de rand van de woestijn

17/10/2020 19:15 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1

17/10/2020 20:10 En Route - Smaakmakkers 8 Smaakmakkers 8

17/10/2020 20:35 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

17/10/2020 21:30 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

17/10/2020 22:25 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

17/10/2020 22:35 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

17/10/2020 22:40 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

17/10/2020 23:15 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn 

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

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

Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak. 

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

18/10/2020 0:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

18/10/2020 0:50 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

18/10/2020 1:45 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

18/10/2020 2:15 De Daken van Londen De Daken van Londen

18/10/2020 3:10 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

18/10/2020 4:00 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

18/10/2020 4:30 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

18/10/2020 5:30 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk, 

Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten 

in de kou. 

18/10/2020 6:30 De Dingen Des Levens Afl. 12795 Ciara blijft overstuur over haar verkrachting door Chase. Hope vraagt Roman terug te keren als detective. Victor onthult dat 

de dood van Helena een ongeluk was. Nadat hij de waarheid aan Maggie heeft toevertrouwd, gaat Victor naar Deimos en 

kerft een symbool in de borst van zijn broer.

18/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12796 JJ slaagt er niet in Ben te vinden. Hij vertelt Chad dat hij Abigail wil informeren dat haar ex-verloofde is ontsnapt. Brady en 

Summer krijgen de DNA-resultaten. Kate ziet het merkteken dat Victor op Deimos' borst heeft gekerfd en verzorgt 

zijn wonden. 

18/10/2020 8:00 De Rolkrant 18.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/10/2020 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.

18/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

18/10/2020 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.

18/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 37 en Perk die Heerlijke deel 1 (afl 28)

18/10/2020 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, ...

18/10/2020 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

18/10/2020 12:10 Huisgenoten compilatie Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet



18/10/2020 12:55 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 13) 

18/10/2020 13:00 Oeroeg Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945 tot 

de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van de hoofdpersoon 

afgewisseld met de periode van de politionele acties. 

1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film van de Nederlandse regisseur Hans Hylkema.

18/10/2020 15:00 Vrijdag Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na twee jaar 

gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter. Tijdens de 

gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook een kind heeft. 

Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus

18/10/2020 16:40 Psychiatrisch Verzorgingstehuis Psychiatrisch Verzorgingstehuis te Gent

18/10/2020 16:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

18/10/2020 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, ...

18/10/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

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

18/10/2020 18:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8017 Liam vertelt Hope dat Steffy een baby adopteert en hij de baby al heeft ontmoet. Hope reageert positief. Reese heeft de 

adoptiepapieren geregeld. Flo begint zich te realiseren dat ze strafbaar is als ze met Reese in zee gaat.

18/10/2020 18:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8018 Hope is in het ziekenhuis voor een onderzoek en komt daar toevallig dokter Buckingham tegen. Ze stelt hem vragen over de 

noodlottige avond van de bevalling. Taylor vertelt Ridge over de adoptie. Hij vraagt waarom ze zoveel geld betaalt.

18/10/2020 19:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8019 Brooke en Ridge vinden het opvallend dat de adoptie van baby Phoebe zo ongelofelijk snel rond was. Reese betaalt zijn 

schuld af en smeekt de geldeiser om zijn dochter met rust te laten.

18/10/2020 19:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8020 Brooke is bang dat Hope iets te enthousiast Liam heeft aangespoord om tijd door te brengen met Steffy, Kelly en de 

nieuwe baby. Reese deelt zijn toekomstplannen met Flo.

18/10/2020 19:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8021 Zoe is onthutst als Reese een aankondiging doet over hun nabije toekomst. Hope houdt de adoptiedochter van Steffy 

voor het eerst vast. De emoties lopen hoog op. 

18/10/2020 20:20 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

18/10/2020 21:20 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

18/10/2020 22:20 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

18/10/2020 23:15 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

18/10/2020 23:20 De Ordonnans Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om in 

zijn cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven. 

Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein 

die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon in het

 jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette. 

1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl

19/10/2020 0:55 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

19/10/2020 1:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

19/10/2020 1:30 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

19/10/2020 2:15 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

19/10/2020 3:15 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

19/10/2020 4:15 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

19/10/2020 5:15 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

19/10/2020 6:15 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

19/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8021 Zoe is onthutst als Reese een aankondiging doet over hun nabije toekomst. Hope houdt de adoptiedochter van Steffy 

voor het eerst vast. De emoties lopen hoog op. 

19/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12797 Abigail geeft aan Jennifer toe dat ze bang is om naar het DiMera herenhuis te verhuizen.  Gabi haast zich naar binnen en 

vertelt JJ en Rafe dat Marlena en Arianna verdwenen zijn. Zowel Eduardo als John hebben foto's ontvangen van Marlena 

en Arianna in gevangenschap


