
19/10/2020 8:00 De Rolkrant 19.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Het meisje met de feeënvingers', Christ en Kobe Van Herwegen, uitgeverij Van Halewyck,

19/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

19/10/2020 10:10 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.

19/10/2020 10:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor  Het Manneke 39, Ze leven in alle stilte, Herfst symphony, Folklore in de schaduw van 

de Mattahorn, Het Manneke 40 (afl 30)

19/10/2020 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, ...

19/10/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 6 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

19/10/2020 12:00 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

19/10/2020 13:00 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

19/10/2020 13:40 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

19/10/2020 13:50 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

19/10/2020 14:20 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij woont 

in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij oorlogje spelen 

in de bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

19/10/2020 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.

19/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/10/2020 16:35 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 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

19/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8022 Ridge vertrouwt de omstandigheden rond de adoptie niet, en ondervraagt Taylor en Steffy. Zoe komt Flo tegen als ze zoekt 

naar aanwijzingen rond het plotselinge vertrek van haar vader.

19/10/2020 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, ...

19/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12798 Theresa is geïrriteerd als Summer haar tijd alleen met Brady onderbreekt. Philip vertelt Victor dat hij degene is die het 

geheime serum van Titan heeft opgehaald, waarbij hij uitlegt dat hij het heeft gebruikt om goed bij Deimos te staan, 

wat Victor hem heeft gezegd te doen. 

19/10/2020 18:20 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

19/10/2020 18:50 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

19/10/2020 19:00 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

19/10/2020 19:15 En Route Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route

19/10/2020 19:50 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

19/10/2020 20:00 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

19/10/2020 21:10 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

19/10/2020 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.

19/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 6 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

19/10/2020 23:10 Denderland TV : Generator Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 14)



19/10/2020 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat de 

oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

19/10/2020 23:40 Een Engel Van Een Man Doodbrave leden van zangvereniging maken een onschuldig slippertje in de 'metropool' Antwerpen en dat leidt tot wat 

drukte in hun provinciestadje Lier. Bijzonder vrije bewerking van Felix Timmermans' novelle De zachte keel uit de bundel 

Pijp en tabak. Het filmdebuut van de populaire Vlaamse komiek Charles Janssens als 'Bonifacius'. De naderhand als 

bekende regisseur bekendgeworden Fred Engelen debuteerde als filmacteur in de rol van de dirigent. 1939

20/10/2020 1:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

20/10/2020 1:20 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

20/10/2020 2:20 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en de 

atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. Hitler pleegt 

zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

20/10/2020 3:25 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

20/10/2020 3:55 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

20/10/2020 4:10 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

20/10/2020 4:20 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

20/10/2020 4:35 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

20/10/2020 5:45 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

20/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8022 Ridge vertrouwt de omstandigheden rond de adoptie niet, en ondervraagt Taylor en Steffy. Zoe komt Flo tegen als ze zoekt 

naar aanwijzingen rond het plotselinge vertrek van haar vader.

20/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12798 Theresa is geïrriteerd als Summer haar tijd alleen met Brady onderbreekt. Philip vertelt Victor dat hij degene is die het 

geheime serum van Titan heeft opgehaald, waarbij hij uitlegt dat hij het heeft gebruikt om goed bij Deimos te staan, 

wat Victor hem heeft gezegd te doen. 

20/10/2020 8:00 De Rolkrant 20.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor  'vroeger was alles anders', Korneel De Rynck, uitgeverij Angele

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

20/10/2020 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.

20/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 41, Prato Bormi, De Glans van Prémontré , Ten Huize van Mevrouw Sibenaeler 

92 jaar eerste vrouw burgemeester (afl 31)

20/10/2020 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, ...

20/10/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 7 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

20/10/2020 12:05 Het Zit In De Familie 5 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vijfde aflevering staan Jacqueline en de Red Star centraal

20/10/2020 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12798 Theresa is geïrriteerd als Summer haar tijd alleen met Brady onderbreekt. Philip vertelt Victor dat hij degene is die het 

geheime serum van Titan heeft opgehaald, waarbij hij uitlegt dat hij het heeft gebruikt om goed bij Deimos te staan, 

wat Victor hem heeft gezegd te doen. 

20/10/2020 13:15 Uw verhaal: 10 jaar Terranova Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

20/10/2020 13:25 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

20/10/2020 14:15 Bittere honing Bittere honing, korte speelfilm uit 1987

20/10/2020 14:40 Ad Similis Ad Similis, korte speelfilm uit 1987

20/10/2020 15:05 Eclips en Vrienden Zorg - Euthanasie Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

20/10/2020 15:25 Eclips TV Op Stap: Barbara Dex Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

20/10/2020 15:45 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/10/2020 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.



20/10/2020 16:15 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

20/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8022 Ridge vertrouwt de omstandigheden rond de adoptie niet, en ondervraagt Taylor en Steffy. Zoe komt Flo tegen als ze zoekt 

naar aanwijzingen rond het plotselinge vertrek van haar vader.

20/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

20/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8023 Zoe zet Flo onder druk door vragen te stellen. Flo probeert ze allemaal te ontwijken. Brooke brengt een onaangekondigd 

bezoek aan Steffy en stelt vragen over de link tussen Taylor en de biologische moeder van de baby.

20/10/2020 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, ...

20/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12799 Ciara heeft een intense confrontatie met Chase over de verkrachting. Philip's verleden komt terug naar boven als de vader 

van het meisje dat een overdosis heeft genomen in zijn kamer opduikt. John en Eduardo wachten op instructies over de

volgende stap om Marlena en Arianna terug te krijgen. 

20/10/2020 18:20 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges 

du Verdon een heel speciaal geval.

20/10/2020 18:35 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van 

de Franse presidentsvrouwen.

20/10/2020 19:00 Op Bezoek: Het ijsfestival, Mongolië Het ijsfestival, Mongolië

20/10/2020 19:25 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

20/10/2020 20:20 De Alpen Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

20/10/2020 21:15 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

20/10/2020 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.

20/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 7 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

20/10/2020 23:10 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 14)

20/10/2020 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat de 

oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

20/10/2020 23:35 Wonderdoktoor Steven Martens wil zich als dorpsdokter vestigen. Zijn neef Boone, een sluwe boer, weet zo te schipperen dat Steven 

optreedt als "Wonderdoktoor". Zo krijgt hij een uitgebreid kliënteel. Steven weigert met Marietje, de dochter van de 

burgemeester, te trouwen. Daarom laat de verbolgen dorpspotentaat een onderzoek instellen, waarbij het diploma van 

Steven moet boven komen. De jonge dokter is natuurlijk van vervolging ontslagen, maar de dorpelingen voelen zich 

bedrogen en blijven weg. 1936 Jan Vanderheyden

21/10/2020 1:15 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

21/10/2020 1:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

21/10/2020 1:45 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

21/10/2020 2:40 (H)Echte Momenten Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke 

herinneringen op.

21/10/2020 2:45 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges

du Verdon een heel speciaal geval.

21/10/2020 3:00 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van 

de Franse presidentsvrouwen.

21/10/2020 3:25 Op Bezoek: Het ijsfestival, Mongolië Het ijsfestival, Mongolië

21/10/2020 3:50 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

21/10/2020 4:00 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

21/10/2020 5:00 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

21/10/2020 5:55 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

21/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8023 Zoe zet Flo onder druk door vragen te stellen. Flo probeert ze allemaal te ontwijken. Brooke brengt een onaangekondigd 

bezoek aan Steffy en stelt vragen over de link tussen Taylor en de biologische moeder van de baby.

21/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12799 Ciara heeft een intense confrontatie met Chase over de verkrachting. Philip's verleden komt terug naar boven als de vader 



van het meisje dat een overdosis heeft genomen in zijn kamer opduikt. John en Eduardo wachten op instructies over de

volgende stap om Marlena en Arianna terug te krijgen. 

21/10/2020 8:00 De Rolkrant 21.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De man en zijn fiets' van Wilfried de Jong, uitgeverij 

21/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

21/10/2020 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.

21/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Cavalcade in Antwerpen - Provinciale historische stoet 1930 - Wereldtentoonstelling 

1930 Antwerpen (afl 32)

21/10/2020 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, ...

21/10/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 8 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

21/10/2020 12:05 Thee Met Een Verhaal 15 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

21/10/2020 12:15 Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht in het Arjaantheater te Geraardsbergen

21/10/2020 12:50 De Dingen Des Levens Afl. 12799 Ciara heeft een intense confrontatie met Chase over de verkrachting. Philip's verleden komt terug naar boven als de vader 

van het meisje dat een overdosis heeft genomen in zijn kamer opduikt. John en Eduardo wachten op instructies over de

volgende stap om Marlena en Arianna terug te krijgen. 

21/10/2020 13:35 Denderland TV:  Het Gemis Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 14)

21/10/2020 13:40 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 1

21/10/2020 14:35 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2

21/10/2020 15:25 Continental nights Vier sketches uit het Europese nachtleven: een acrobaat helpt zijn vrouw in de keuken, een Spaanse dans, 

een liefdesgeschiedenis tussen borstels, een vrouw zoekt geschikte klederen. 1958

21/10/2020 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.

21/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8023 Zoe zet Flo onder druk door vragen te stellen. Flo probeert ze allemaal te ontwijken. Brooke brengt een onaangekondigd 

bezoek aan Steffy en stelt vragen over de link tussen Taylor en de biologische moeder van de baby.

21/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

21/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8024 Liam stort zijn hart uit bij Hope, en vertelt hoe schuldig hij zich voelt over het verlies van Beth. Wyatt en Sally vinden dat 

de nieuwe baby op Kelly lijkt en stellen Steffy hier vragen over.

21/10/2020 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, ...

21/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12800 Als John en Eduardo op het punt staan zichzelf te ruilen voor Marlena en Arianna, barst het geweervuur los.  Eduardo krijgt 

een kogel voor Rafe, en als de rook opklaart, beseffen ze allemaal dat John weg is. Justin deelt met Hope zijn zorg dat de 

zaak tegen Chase zwak is. 

21/10/2020 18:20 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

21/10/2020 18:45 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

21/10/2020 19:15 Op Bezoek: Helitaxi's in Sao Paulo Helitaxi's in Sao Paulo

21/10/2020 19:30 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

21/10/2020 20:30 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

21/10/2020 21:25 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

21/10/2020 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.



21/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 8 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

21/10/2020 23:10 De Primeur De Primeur

21/10/2020 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat de 

oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

21/10/2020 23:40 Oud Antwerpen We keren terug in het verleden van Antwerpen

22/10/2020 0:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

22/10/2020 0:25 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

22/10/2020 1:00 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

22/10/2020 1:35 Op Bezoek: De wentelwiek van Matafe De Wentelwiek van Matafe, La Reunion

22/10/2020 1:55 Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar

22/10/2020 2:25 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

22/10/2020 2:45 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

22/10/2020 3:15 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

22/10/2020 3:40 Op Bezoek: Helitaxi's in Sao Paulo Helitaxi's in Sao Paulo

22/10/2020 4:00 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

22/10/2020 4:55 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

22/10/2020 5:55 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

22/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8024 Liam stort zijn hart uit bij Hope, en vertelt hoe schuldig hij zich voelt over het verlies van Beth. Wyatt en Sally vinden dat 

de nieuwe baby op Kelly lijkt en stellen Steffy hier vragen over.

22/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12800 Als John en Eduardo op het punt staan zichzelf te ruilen voor Marlena en Arianna, barst het geweervuur los.  Eduardo krijgt 

een kogel voor Rafe, en als de rook opklaart, beseffen ze allemaal dat John weg is. Justin deelt met Hope zijn zorg dat de 

zaak tegen Chase zwak is. 

22/10/2020 8:00 De Rolkrant 22.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Vele hemels boven de zevende', Griet op de Beeck, uitg. Prometheus

22/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

22/10/2020 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.

22/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Groenland expeditie in 1930 door Alfred Wagener (afl 33)

22/10/2020 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, ...

22/10/2020 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 9 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

22/10/2020 12:00 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

22/10/2020 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12800 Als John en Eduardo op het punt staan zichzelf te ruilen voor Marlena en Arianna, barst het geweervuur los.  Eduardo krijgt 

een kogel voor Rafe, en als de rook opklaart, beseffen ze allemaal dat John weg is. Justin deelt met Hope zijn zorg dat de 

zaak tegen Chase zwak is. 

22/10/2020 13:40 De Primeur De Primeur

22/10/2020 13:45 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

22/10/2020 15:30 Kleistreken Afl. 8 Celientje. 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.

22/10/2020 15:40 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

22/10/2020 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.



22/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/10/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8024 Liam stort zijn hart uit bij Hope, en vertelt hoe schuldig hij zich voelt over het verlies van Beth. Wyatt en Sally vinden dat 

de nieuwe baby op Kelly lijkt en stellen Steffy hier vragen over.

22/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

22/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8025 Zoe gelooft Flo's verhaal niet. Ze besluit haar opnieuw te bezoeken en ditmaal is het resultaat nogal explosief. Hope kan 

de baby maar niet uit haar hoofd krijgen en vraagt Liam of hij haar meeneemt naar Steffy's huis.

22/10/2020 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, ...

22/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12801 John is verbaasd als Yo Ling uitlegt hoe John zijn zoon is. John moet sterven om Yo Ling te laten leven. Eduardo wordt met 

spoed geopereerd. Joey bekent alles aan Jade - hoe hij Ava vermoordde en zijn vader hem indekte. 

22/10/2020 18:15 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

22/10/2020 19:15 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

22/10/2020 19:45 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

22/10/2020 20:40 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

22/10/2020 21:35 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

22/10/2020 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.

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

22/10/2020 23:10 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 14)

22/10/2020 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat de 

oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

22/10/2020 23:40 De Spotvogel 1954 van Edith Kiel  -Dokter Peeters heeft onverwacht van zijn oom een huis geërfd maar heeft nog niet de gelegenheid 

gehad om het aan zijn vrouw te vertellen door het vele werk. De dag nadien ontdekt hij dat er in dat huis een cabaret is.

Felix is blij dat hij nog niets aan zijn vrouw heeft gezegd en wil eerst wel eens met de meisjes kennis maken. Bij zijn bezoek 

wordt hij echter herkend en alles dreigt nu aan het licht komen. Hij schakelt zijn dubbelganger, Louis Appel de marktkramer, 

in die vanaf nu voor de huisdokter moet doorgaan. 

23/10/2020 1:20 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally

23/10/2020 1:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

23/10/2020 1:55 Vrouwen en mannen van: Liu Bolin, de onzichtbare man Liu Bolin, de onzichtbare man, China

23/10/2020 2:10 Vrouwen en mannen van: De Gulle Maagd De Gulle Maagd van Copacabana, Bolivië

23/10/2020 2:30 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

23/10/2020 2:45 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

23/10/2020 3:45 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

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

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

23/10/2020 4:15 Jagen op Pythons Jagen op Pythons

23/10/2020 4:25 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

23/10/2020 5:25 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

23/10/2020 6:20 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

23/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8025 Zoe gelooft Flo's verhaal niet. Ze besluit haar opnieuw te bezoeken en ditmaal is het resultaat nogal explosief. Hope kan 

de baby maar niet uit haar hoofd krijgen en vraagt Liam of hij haar meeneemt naar Steffy's huis.

23/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12801 John is verbaasd als Yo Ling uitlegt hoe John zijn zoon is. John moet sterven om Yo Ling te laten leven. Eduardo wordt met 

spoed geopereerd. Joey bekent alles aan Jade - hoe hij Ava vermoordde en zijn vader hem indekte. 

23/10/2020 8:00 De Rolkrant 23.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/10/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit  Zwellend Fruit van Peter Verhelst, uitgeverij Prometheus

23/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

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



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

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

23/10/2020 10:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)

23/10/2020 10:55 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

23/10/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 10 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

23/10/2020 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Bij ons was het nog oorlog. In Boom feestte men aan de ene kant 

van de weg terwijl aan de andere nog volop gevochten werd.

23/10/2020 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12801 John is verbaasd als Yo Ling uitlegt hoe John zijn zoon is. John moet sterven om Yo Ling te laten leven. Eduardo wordt met 

spoed geopereerd. Joey bekent alles aan Jade - hoe hij Ava vermoordde en zijn vader hem indekte. 

23/10/2020 13:00 Denderland TV: De Liefdesdokter Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 14)

23/10/2020 13:05 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

23/10/2020 13:50 Havenmuziek Een lach en een traan in Antwerpse volksfilm rond drie vrolijke zeelui die in de havenbuurt liefde en rust opzoeken maar 

verwikkeld geraken in smokkelzaak. Scenario van Edith Kiel. Mooi gefotografeerde Antwerpse wijken en haven. 

1937 Komedie van Jan Vanderheyden. Met o.a. Frits Vaerewyck, Jef Bruyninckx, Rezy Venus, Oscar Ferket en Maria Vinck. 

23/10/2020 15:15 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

23/10/2020 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.

23/10/2020 16:15 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/10/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8025 Zoe gelooft Flo's verhaal niet. Ze besluit haar opnieuw te bezoeken en ditmaal is het resultaat nogal explosief. Hope kan 

de baby maar niet uit haar hoofd krijgen en vraagt Liam of hij haar meeneemt naar Steffy's huis.

23/10/2020 17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)

23/10/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8026 Zoe biedt haar excuses aan, voordat ze meer antwoorden eist van Flo over haar band met Reese. Steffy heeft begrip voor 

Hopes situatie, maar is bang dat ze te close wordt met Phoebe.

23/10/2020 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, ...

23/10/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12802 Jennifer en Eric zetten hun neerwaartse spiraal voort via haar pillen en zijn drank. Ciara trekt een dapper gezicht op de 

bruiloft, maar Doug en Julie voelen dat er iets niet klopt met hun kleindochter.

23/10/2020 18:20 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

23/10/2020 19:20 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

23/10/2020 19:45 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

23/10/2020 20:15 Vrouwen en mannen van: Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma

23/10/2020 20:30 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

23/10/2020 21:00 De Daken van Rome De Daken van Rome

23/10/2020 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.

23/10/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 10 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

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

23/10/2020 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat de 

oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

23/10/2020 23:40 Alleen voor u In het station van Antwerpen is een trein binnengelopen en onder de reizigers bevinden zich Jenny en haar gouvernante. 

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

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

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



24/10/2020 1:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

24/10/2020 1:20 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 3

24/10/2020 2:15 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

24/10/2020 2:35 En Route Extra En route extra

24/10/2020 2:50 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

24/10/2020 3:50 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

24/10/2020 4:20 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

24/10/2020 4:50 Vrouwen en mannen van: Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma

24/10/2020 5:05 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

24/10/2020 5:35 De Daken van Rome De Daken van Rome

24/10/2020 6:30 De Dingen Des Levens Afl. 12798 Theresa is geïrriteerd als Summer haar tijd alleen met Brady onderbreekt. Philip vertelt Victor dat hij degene is die het 

geheime serum van Titan heeft opgehaald, waarbij hij uitlegt dat hij het heeft gebruikt om goed bij Deimos te staan, 

wat Victor hem heeft gezegd te doen. 

24/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12799 Ciara heeft een intense confrontatie met Chase over de verkrachting. Philip's verleden komt terug naar boven als de vader 

van het meisje dat een overdosis heeft genomen in zijn kamer opduikt. John en Eduardo wachten op instructies over 

de volgende stap om Marlena en Arianna terug te krijgen. 

24/10/2020 8:00 De Rolkrant 24.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/10/2020 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.

24/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

24/10/2020 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.

24/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Twaalf miljoen gaatjes korte speelfilm   1984, Een mens Mr. Lieberman 

korte speelfilm 1981, Bron van alle leven korte speelfilm 1984, Tussen Sana en de zee korte speelfilm 1995  

24/10/2020 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, ...

24/10/2020 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

24/10/2020 11:55 Kleistreken Afl. 8 Celientje. Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn grootmoeder, een kleurrijke mix van Booms 

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

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

ondeugende daad.

24/10/2020 12:10 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 8 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

24/10/2020 12:55 Jillali Jillali, het jonge koetsiertje uit Meknès, is de enige broodwinner van een grote familie. Hij wacht op klanten aan de poort 

van de stad. De taxi's doen hem steeds heviger concurrentie aan. Een Europeaan, aangelokt door een romantische rondrit, 

neemt plaats in de koets van Jillali. Tijdens de rit ontstaat sympathie die al snel plaats maakt voor echte vriendschap. 

Bij het afscheid laat de vreemdeling vaag doorschemeren dat hij wellicht iets kan ondernemen om Jillali een beter bestaan

in Europa te bezorgen. 1965

24/10/2020 13:20 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

24/10/2020 13:25 Swooni Het verhaal speelt zich af in een luxe-hotel "De Swaen I" in Brussel. Tijdens een hittegolf kruisen zes mensen elkaars leven. 

Een Vlaamse dramafilm uit 2011 van Kaat Beels naar een scenario en verhaal van Annelies Verbeke, Michiel Sabbe 

en Kaat Beels

24/10/2020 15:00 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.



24/10/2020 16:35 Dienstencentrum Op bezoek in een dienstencentrum te Brussel

24/10/2020 16:55 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

24/10/2020 17:00 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

24/10/2020 17:50 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

24/10/2020 18:20 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

24/10/2020 18:50 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

24/10/2020 19:50 En Route Indonesië En Route te Indonesië deel 1

24/10/2020 20:05 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

24/10/2020 20:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 7

24/10/2020 21:15 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

24/10/2020 22:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week 

24/10/2020 22:35 Denderland TV: CULT Denderland TV: CULT

24/10/2020 22:40 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat de 

oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

24/10/2020 23:00 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn 

concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen 

en zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten 

nemen. 1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

25/10/2020 0:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

25/10/2020 0:35 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

25/10/2020 1:35 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

25/10/2020 2:30 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

25/10/2020 3:15 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

25/10/2020 3:35 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

25/10/2020 3:55 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

25/10/2020 4:20 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

25/10/2020 4:55 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

25/10/2020 5:50 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

25/10/2020 6:30 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

25/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12798 Theresa is geïrriteerd als Summer haar tijd alleen met Brady onderbreekt. Philip vertelt Victor dat hij degene is die het 

geheime serum van Titan heeft opgehaald, waarbij hij uitlegt dat hij het heeft gebruikt om goed bij Deimos te staan, 

wat Victor hem heeft gezegd te doen. 

25/10/2020 8:00 De Rolkrant 25.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/10/2020 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.

25/10/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

25/10/2020 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.

25/10/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46,  Artikel 140  korte speelfilm  (1992) en Zij die terugkeerden uit 

concentratiekampen (1982)

25/10/2020 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, ...

25/10/2020 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

25/10/2020 12:05 Huisgenoten compilatie Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet

25/10/2020 12:45 Denderland TV: 4'30" Denderland TV : 4'30" (afl 4) 

25/10/2020 12:50 In Kluis In Kluis wordt integraal verteld vanuit het standpunt van een doofstomme boswachter die de ruïne van een middeleeuws 

kasteel bewoont. Vanuit zijn uitkijktoren begluurt hij met een telescoop een kunstschilder, die zich samen met een jonge 

vrouw eveneens uit de wereld heeft teruggetrokken. 

1978. Regie: Jan Gruyaert met Bert André, Herman Jacobs en Myriam Nuyten 

25/10/2020 14:35 Zaman Zaman is een integere, gedreven politierechercheur. In zijn onderzoek zit hij op het spoor van de machtige ondernemer 

Collas, die in verbinding staat met de louche nachtclubeigenaar Kaplan. 1983. Marc Janssen

25/10/2020 16:10 Eclips TV Op Stap: Uitdagingen Zorg Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

25/10/2020 16:25 Dagverzorgingscentrum Info over een dagverzorgingscentrum

25/10/2020 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

25/10/2020 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, ...

25/10/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

25/10/2020 18:05 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021 Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week 

25/10/2020 18:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8022 Ridge vertrouwt de omstandigheden rond de adoptie niet, en ondervraagt Taylor en Steffy. Zoe komt Flo tegen als ze zoekt 

naar aanwijzingen rond het plotselinge vertrek van haar vader.

25/10/2020 18:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8023 Zoe zet Flo onder druk door vragen te stellen. Flo probeert ze allemaal te ontwijken. Brooke brengt een onaangekondigd 

bezoek aan Steffy en stelt vragen over de link tussen Taylor en de biologische moeder van de baby.

25/10/2020 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8024 Liam stort zijn hart uit bij Hope, en vertelt hoe schuldig hij zich voelt over het verlies van Beth. Wyatt en Sally vinden dat 

de nieuwe baby op Kelly lijkt en stellen Steffy hier vragen over.

25/10/2020 19:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8025 Zoe gelooft Flo's verhaal niet. Ze besluit haar opnieuw te bezoeken en ditmaal is het resultaat nogal explosief. Hope kan 

de baby maar niet uit haar hoofd krijgen en vraagt Liam of hij haar meeneemt naar Steffy's huis.

25/10/2020 20:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8026 Zoe biedt haar excuses aan, voordat ze meer antwoorden eist van Flo over haar band met Reese. Steffy heeft begrip voor 

Hopes situatie, maar is bang dat ze te close wordt met Phoebe.

25/10/2020 20:25 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

25/10/2020 21:20 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

25/10/2020 22:20 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

25/10/2020 23:20 Wandelman Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)

25/10/2020 23:25 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en omdat 

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

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

1959 Edith Kiel

26/10/2020 1:10 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

26/10/2020 1:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

26/10/2020 1:40 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

26/10/2020 2:25 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

26/10/2020 3:20 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

26/10/2020 4:15 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

26/10/2020 5:15 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

26/10/2020 6:10 Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken

26/10/2020 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8026 Zoe biedt haar excuses aan, voordat ze meer antwoorden eist van Flo over haar band met Reese. Steffy heeft begrip voor 

Hopes situatie, maar is bang dat ze te close wordt met Phoebe.

26/10/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12802 Jennifer en Eric zetten hun neerwaartse spiraal voort via haar pillen en zijn drank. Ciara trekt een dapper gezicht op de 

bruiloft, maar Doug en Julie voelen dat er iets niet klopt met hun kleindochter.


