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Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 1
Denderland TV : Generator
Moatje

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit 'Wreed Schoon' Marita De Sterck, uitgeverij Polis
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm 1978, De mannen van den John
muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee 1973, Opening Bokrijk in 1954 door
prins Albert
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 1
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
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.
Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70
De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over
8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel,
liefde en haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Flo is over haar toeren, omdat Zoe haar leugen doorheeft. Ze probeert wanhopig contact te krijgen met Reese. Liam
verdedigt Hope als Steffy zegt dat ze bang is dat ze zich teveel hecht aan Phoebe.
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, ...
Summer is er zich niet van bewust dat ze ze Brady's huwelijksaanzoek aan Theresa onderbreekt en vertelt Brady dat ze
Maggie bijna bekende dat ze haar dochter was. Yo Ling vertelt hem dat de transfusie in de ochtend zal plaatsvinden.
De wijnen van Santorini
Smaakmakkers 5
Virunga park - Bush craft - Hawaï
En Route Zwitserland Deel 1 Ticino
Australia with Simon Reeve - BBC
Episode 3 Congo
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 1
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 15)
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter observatie
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Nachtprogrammatie Evenaar
Naar de markt Firenze
De wijnen van Santorini
Vrouwen en mannen van: Vliegende postbode
Smaakmakkers 5
Virunga park - Bush craft - Hawaï
En Route Zwitserland
Australia with Simon Reeve
Africa with David Attenborough
Mooi en Meedogenloos Afl. 8027

27/10/2020

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12803

27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020

8:00
9:00
9:20
10:10

De Rolkrant 27.10
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz

27/10/2020

10:25

Vlaams Filmarchief

27/10/2020

11:10

De Wensenboom Ochtend

27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020

11:15
12:00
12:25

Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 2
Het Zit In De Familie 6
De Dingen Des Levens Afl. 12803

27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020

13:15
13:20
13:30

Denderland TV : Generator
Eclips TV Op Stap: 70 jaar Familiehulp
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021

naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)
1954. Charles Engel, bijgenaamd "Engeltje" heeft een gelukkig gezin. Zijn vrouw Martje heeft een café "De Hemel op aarde"
en hun enige zoon Alex zal binnen enkele dagen trouwen. Tijdens zijn legerdienst heeft Alex een zangeres Eva ontmoet die
nu het huwelijksbootje van Alex aan het wankelen brengt. Komische toestanden met Charles Janssens op zijn best. 1954
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Naar de markt te Firenze (Italië)
De wijnen van Santorini
Vliegende postbode in de outback, Australië
Smaakmakkers 5
Virunga park - Bush craft - Hawaï
En Route Zwitserland Deel 1 Ticino
Australia with Simon Reeve - BBC
Episode 3 Congo
Flo is over haar toeren, omdat Zoe haar leugen doorheeft. Ze probeert wanhopig contact te krijgen met Reese. Liam
verdedigt Hope als Steffy zegt dat ze bang is dat ze zich teveel hecht aan Phoebe.
Summer is er zich niet van bewust dat ze ze Brady's huwelijksaanzoek aan Theresa onderbreekt en vertelt Brady dat ze
Maggie bijna bekende dat ze haar dochter was. Yo Ling vertelt hem dat de transfusie in de ochtend zal plaatsvinden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor Vogels zonder vleugels van Louis de Bernières, uitgeverij De Arbeiderspers
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 51, De tand des tijds 1985 (restauratie St. Romboutstoren Mechelen ),
Sometimes a wind blows korte speelfilm 1988
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 2
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de zesde aflevering staat Vera Gooris centraal
Summer is er zich niet van bewust dat ze ze Brady's huwelijksaanzoek aan Theresa onderbreekt en vertelt Brady dat ze
Maggie bijna bekende dat ze haar dochter was. Yo Ling vertelt hem dat de transfusie in de ochtend zal plaatsvinden.
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 15)
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Nabij Winkelbroek staat een mooie molen. De molenaar is Wannes Coppens. Hij is bijzonder trots op zijn zoon Antoon.
Die is onderwijzer, dirigent van de fanfare, kunstschilder en heeft de naam grootste flierefuiter van Winkelbroek te zijn.
Door het huwelijk van Antoon met Louisa van de brouwerij hoopt de molenaar in het bezit te komen van een stuk grond.
Maar de oude brouwer is onverzettelijk. 1942, Jan Vanderheyden
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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.
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Flo is over haar toeren, omdat Zoe haar leugen doorheeft. Ze probeert wanhopig contact te krijgen met Reese. Liam
verdedigt Hope als Steffy zegt dat ze bang is dat ze zich teveel hecht aan Phoebe.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
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Nachtprogrammatie Evenaar
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Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz

28/10/2020

10:20

Vlaams Filmarchief

28/10/2020

11:10

De Wensenboom Ochtend

Zoe zet Flo nog verder onder druk. Ze dreigt de politie te bellen, of erger nog: Steffy. Flo kan het geheim niet langer voor zich
houden. Katie bereidt zich voor op Valentijnsdag. Thorne overrompelt haar met een bekentenis over hun huwelijk.
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, ...
Deimos vertelt Maggie dat hij het goed wil maken met Victor. Chad en Abigail genieten van hun huwelijksreis met Thomas
in Chicago. Claire werkt aan het liedje dat ze schrijft voor Ciara's verjaardag in de club.
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
Naar de markt te Helsinki (Finland)
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Fishing Impossible episode 7
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 2
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 15)
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter observatie
naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)
In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet
Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een kasteel
ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te vrolijken. Door
het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt, komt
in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met
Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
Naar de markt te Helsinki (Finland)
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Fishing Impossible episode 7
Zoe zet Flo nog verder onder druk. Ze dreigt de politie te bellen, of erger nog: Steffy. Flo kan het geheim niet langer voor zich
houden. Katie bereidt zich voor op Valentijnsdag. Thorne overrompelt haar met een bekentenis over hun huwelijk.
Deimos vertelt Maggie dat hij het goed wil maken met Victor. Chad en Abigail genieten van hun huwelijksreis met Thomas
in Chicago. Claire werkt aan het liedje dat ze schrijft voor Ciara's verjaardag in de club.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Meneer Doktoor', Peter Vandekerckhove, uitgeverij Roularta
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 53, Reuzegom Leuven sfeerfilm 2002 , Kerstmarkt 2000 in Leuven reportage
2000, Hemels gevoel toeristisch 2000, De appel animatiefilm 1985
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
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
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Short Ski - Dessel (pagadderpad)
Project Buzibi - Nepal - Oeganda
Op Bezoek: De Ogen van de hemel
Ganges with Sue Perkins
Stapland
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
De Corona Quiz
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De Primeur
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Nachtprogrammatie Evenaar
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Dierenrijk: Komodovaranen
Short Ski - Dessel (pagadderpad)

uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Muziekspecial met Sonny Vande Putte
Deimos vertelt Maggie dat hij het goed wil maken met Victor. Chad en Abigail genieten van hun huwelijksreis met Thomas
in Chicago. Claire werkt aan het liedje dat ze schrijft voor Ciara's verjaardag in de club.
Retro De Ridders Stalen Ros
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 15)
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 3
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 4
Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom werkelijkheid
zien worden. (1976)
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Zoe zet Flo nog verder onder druk. Ze dreigt de politie te bellen, of erger nog: Steffy. Flo kan het geheim niet langer voor zich
houden. Katie bereidt zich voor op Valentijnsdag. Thorne overrompelt haar met een bekentenis over hun huwelijk.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Hope probeert zich alle details te herinneren van de nacht dat Beth stierf. Zoe staat versteld van het verhaal dat Flo haar
heeft verteld. Ze belt Reese en eist een verdere uitleg van hem.
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, ...
Ciara is vastbesloten om een blow out party te houden voor haar 18e. Hope ziet Ciara die buiten zichzelf is boven op de bar,
dronken, terwijl ze flessen stukgooit en wild dansend op de muziek.
Short Ski - Dessel (pagadderpad)
Project Buzibi - Nepal - Oeganda
De Ogen van de hemel, Frans Polynesië
Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
De Primeur
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter observatie
naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
1956 - De ten onrechte verdachte Max komt in de gevangenis terecht. In deze gevangenis zorgt de cipier als een vader voor
zijn gevangenen, en deelt heel het dorp hun lief en leed. Er wordt zelfs een bal ter ere van de brave en verliefde gevangene
georganiseerd, waarop hijzelf en de dochter van de cipier zijn uitgenodigd. Geregisseerd door Jef Bruyninckx met
Charles Janssens, Co Flower en Paul Cammermans
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Komodovaranen, Indonesië
Short Ski - Dessel (pagadderpad)
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3:20
3:50
4:00
5:00
5:55
6:50

Project Buzibi - Nepal - Oeganda
Op Bezoek: De Ogen van de hemel
Ganges with Sue Perkins
Stapland
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Mooi en Meedogenloos Afl. 8029

29/10/2020

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12805

29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020

8:00
9:00
9:20
10:05

De Rolkrant 29.10
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz

29/10/2020

10:20

Vlaams Filmarchief

29/10/2020

11:10

De Wensenboom Ochtend

29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020

11:15
12:00
12:55

Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 4
Carribean With Simon Reeve
De Dingen Des Levens Afl. 12805

29/10/2020
29/10/2020

13:40
13:45

De Primeur
Baas Gansendonck

29/10/2020
29/10/2020

15:30
16:00

Yesterday
De Corona Quiz

29/10/2020
29/10/2020

16:15
16:35

Eclips TV In Beweging Afl. 5
Mooi en Meedogenloos Afl. 8029

29/10/2020
29/10/2020

17:00
17:05

Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8030

29/10/2020

17:30

De Wensenboom Namiddag

29/10/2020

17:35

De Dingen Des Levens Afl. 12806

29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020

18:15
19:15
19:45
20:40

Africa with David Attenborough
Jobfixers BRC Rally
De Daken van Rome
Grote Draslanden

Project Buzibi - Nepal - Oeganda
De Ogen van de hemel, Frans Polynesië
Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Hope probeert zich alle details te herinneren van de nacht dat Beth stierf. Zoe staat versteld van het verhaal dat Flo haar
heeft verteld. Ze belt Reese en eist een verdere uitleg van hem.
Ciara is vastbesloten om een blow out party te houden voor haar 18e. Hope ziet Ciara die buiten zichzelf is boven op de bar,
dronken, terwijl ze flessen stukgooit en wild dansend op de muziek.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit Novecento van Alessandro Barrico, uitgegeven bij De Geus
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 54, De Leuvense vaart 250 jaar 2000 , Schoon Lier 2002 , Baankampioenschap
beroepsrenners 1932 te Ter Hulpe
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Carribean With Simon Reeve episode 2
Ciara is vastbesloten om een blow out party te houden voor haar 18e. Hope ziet Ciara die buiten zichzelf is boven op de bar,
dronken, terwijl ze flessen stukgooit en wild dansend op de muziek.
De Primeur
Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan',
van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in klinkende
goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. Gansendonck voelt zich ver
boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Hope probeert zich alle details te herinneren van de nacht dat Beth stierf. Zoe staat versteld van het verhaal dat Flo haar
heeft verteld. Ze belt Reese en eist een verdere uitleg van hem.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Katie onthult aan Wyatt wat Thorne haar heeft gegeven op Valentijnsdag. Wyatt staat versteld. Bill bedenkt een plan om
zijn familie terug te krijgen en gebruikt Justin hierbij als klankbord.
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, ...
Hope loopt Ciara tegen het lijf dit buiten zichzelf is ... en eindigt haar verjaardagsfeestje. Steve haast zich naar het
politiebureau...en stelt vast dat hij te laat is om Joey te stoppen met het bekennen van de moord op Ava.
Episode 5 Sahara
Jobfixers BRC Rally
De Daken van Rome
Indië, De Grote Draslanden
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21:35
22:05

Koshu, de regenwijn
De Corona Quiz

29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020

22:25
23:10
23:15

Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 4
Denderland TV: De Liefdesdokter
Moatje

29/10/2020

23:45

Dikke Vrienden
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1:20
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Jobfixers BRC Rally
Nachtprogrammatie Evenaar
Vrouwen en mannen van: De strandwachters
Vrouwen en mannen van: Drie mannen en een berg
Vrouwen en mannen van: Drie mannen en een berg
Africa with David Attenborough
En Route Cruises
De Daken van Rome
Grote Draslanden
Koshu, de regenwijn
Mooi en Meedogenloos Afl. 8030

30/10/2020

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12806

30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

8:00
9:00
9:20
10:05

De Rolkrant 30.10
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz

30/10/2020
30/10/2020

10:20
11:10

Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend

30/10/2020
30/10/2020

11:15
12:00

Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 5
Korenbloemblauw

30/10/2020

12:25

De Dingen Des Levens Afl. 12806
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30/10/2020
30/10/2020

13:10
13:15
14:00

Denderland TV: De Liefdesdokter
De Herkenwijsjes
Wit Is Troef

30/10/2020

15:25

Retro Eclips: Premetro Antwerpen

Koshu, de regenwijn
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 15)
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter observatie
naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
De vijandig gestemde families Janssens en Peeters zijn verzoend sedert de geboorte van hun kleinkind Fritske. Om wat
ontspanning aan de moeder en het kind te geven zullen de twee families samen een villa huren in Mariaburg. Door de
dagelijkse omgang geraakt sillaan de vreedzame stemming in de war. Een ongelukkig samentreffen doet de bom barsten,
want Fred wordt van ontrouw beschuldigd. 1940
Jobfixers BRC Rally
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De strandwachters van Kaapstad
Drie mannen en een berg, Patagonië
Drie mannen en een berg, Patagonië
Episode 5 Sahara
En route Cruises
De Daken van Rome
Indië, De Grote Draslanden
Koshu, de regenwijn
Katie onthult aan Wyatt wat Thorne haar heeft gegeven op Valentijnsdag. Wyatt staat versteld. Bill bedenkt een plan om
zijn familie terug te krijgen en gebruikt Justin hierbij als klankbord.
Hope loopt Ciara tegen het lijf dit buiten zichzelf is ... en eindigt haar verjaardagsfeestje. Steve haast zich naar het
politiebureau...en stelt vast dat hij te laat is om Joey te stoppen met het bekennen van de moord op Ava.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest een fragment uit De erfenis van Fontanelli, Andreas Eschbach, uitgegeven bij Karakter Uitgevers
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Kessel-lo in de prehistorie documentaire 2011
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Buren van een gevangenkamp. Hoe een familie in Oost-Souburg
gevangenen voedsel toestak door de afrastering van hun tuin, terwijl ze thuis Duitsers herbergden.
Hope loopt Ciara tegen het lijf dit buiten zichzelf is ... en eindigt haar verjaardagsfeestje. Steve haast zich naar het
politiebureau...en stelt vast dat hij te laat is om Joey te stoppen met het bekennen van de moord op Ava.
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 15)
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Raymond Smet, de sterspeler van voetbalclub De Groenen, is verloofd met de dochter van de baas van een verhuisfirma.
Een man die voortdurend in de clinch ligt met Raymond. Deze schoonvader is namelijk supporter van een geheel ander
voetbalteam: Wit, de grote concurrent van De Groenen. Liliane, Raymonds vrouw, staat tussen twee kampen.
1940 Geregisseerd door Jan Vanderheyden met Raymond Braine, Toontje Janssen en Renaat Grassin
Retro Premetro Antwerpen
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Uw verhaal: 10 jaar Terranova
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16:00

De Corona Quiz
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16:15
16:35

Eclips TV In Beweging Afl. 6
Mooi en Meedogenloos Afl. 8030
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17:00
17:05

Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8031
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17:30

De Wensenboom Namiddag
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17:35

De Dingen Des Levens Afl. 12807
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Naar de markt Palermo
Op Stap Zomer 2020
Dierenrijk: De jachtarenden van de Altau
Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren
Vrouwen en mannen van: De Gulle Maagd
Wijnland - Patagonië
De Daken van Barcelona
De Corona Quiz

30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

22:25
23:10
23:15

Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 5
Denderland TV: CULT
Moatje

30/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
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31/10/2020
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23:45
0:45
0:50
1:45
2:20
3:15
3:45
4:05
4:25
4:35
4:55
5:25
6:30

Hete vuren
Nachtprogrammatie Evenaar
Fishing Impossible
En Route Norderney - lange versie
Naar de markt Palermo
Op Stap Zomer 2020
Dierenrijk: De jachtarenden van de Altau
Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren
Vrouwen en mannen van: De Gulle Maagd
Vrouwen en mannen van: Princessen van de fashion week
Wijnland - Patagonië
De Daken van Barcelona
De Dingen Des Levens Afl. 12803

31/10/2020

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12804

31/10/2020

8:00

De Rolkrant 31.10

Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Katie onthult aan Wyatt wat Thorne haar heeft gegeven op Valentijnsdag. Wyatt staat versteld. Bill bedenkt een plan om
zijn familie terug te krijgen en gebruikt Justin hierbij als klankbord.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Zoe is furieus en Reese probeert te voorkomen dat ze iemand vertelt dat Hopes baby nog leeft. Wyatt geeft Bill de echte
reden waarom Thorne wegging. Katie vertelt dit aan Brooke en Donna.
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, ...
Rafe en Steve zijn vastbesloten om John te redden en doen een belangrijke ontdekking over zijn mogelijke locatie. Yo Ling,
duidelijk krankzinnig, heeft waanideeën om de wereld te redden door degenen die hij onwaardig acht meedogenloos
te elimineren. Paul blijft gehersenspoeld.
Naar de markt te Palermo (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
De jachtarenden van de Altau, Mongolië
Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland
De Gulle Maagd van Copacabana, Bolivië
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
De Daken van Barcelona
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Denderland TV: CULT
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter observatie
naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Fishing Impossible episode 4
En Route Norderney
Naar de markt te Palermo (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
De jachtarenden van de Altau, Mongolië
Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland
De Gulle Maagd van Copacabana, Bolivië
Princessen van de fashion week, Sri Lanka
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
De Daken van Barcelona
Summer is er zich niet van bewust dat ze ze Brady's huwelijksaanzoek aan Theresa onderbreekt en vertelt Brady dat ze
Maggie bijna bekende dat ze haar dochter was. Yo Ling vertelt hem dat de transfusie in de ochtend zal plaatsvinden.
Deimos vertelt Maggie dat hij het goed wil maken met Victor. Chad en Abigail genieten van hun huwelijksreis met Thomas
in Chicago. Claire werkt aan het liedje dat ze schrijft voor Ciara's verjaardag in de club.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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De Corona Quiz
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Kleistreken
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13:00

Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 3
Diefstal
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Retro Eclips: Koning Voetbal
Salut en de kost
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15:20

De Kiekens
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16:30
16:50

Assistentiewoningen
De Wensenboom Namiddag
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Margriet Tussen De Mensen
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Simon Reeve's Sacred Rivers
En Route met Duitsland 3 Oberammergau
Fishing Impossible
Naar de markt Amsterdam
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: CULT
Moatje

31/10/2020

22:55

Deus lo volt

1/11/2020
1/11/2020

0:35
0:40

Nachtprogrammatie Evenaar
Stapland

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.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 61, Met de camera door Heverlee report. 1972
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, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80
Afl. 10 Aasgieren. 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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt de
pull terug naar de winkel. 1968
Retro Koning Voetbal
De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij het
wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf
weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres.
Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet •
Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch
Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen
Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.
Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos
Assistentiewoningen
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, ...
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 3
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Fishing Impossible episode 1
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week
Denderland TV: CULT
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter observatie
naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood
er op volgt.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
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1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020
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1:40
2:35
3:35
4:30
5:25
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Naar de markt Wenen
De Alpen
De Alpen
De Alpen
Stapland
De Dingen Des Levens Afl. 12805

1/11/2020

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12806

1/11/2020
1/11/2020

8:00
9:00

De Rolkrant 01.11
De Corona Quiz

1/11/2020
1/11/2020

9:20
10:10

Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz

1/11/2020

10:25

Vlaams Filmarchief

1/11/2020

11:15

De Wensenboom Ochtend

1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020

11:20
12:10
12:30
13:00

De Herkenwijsjes
Huisgenoten compilatie
Spiel Mir Eine
Leven en dood op het land

1/11/2020

14:25

De Leeuw van Vlaanderen

1/11/2020
1/11/2020

16:15
16:25

Eclips TV Op Stap: 70 jaar Familiehulp
Ouder worden

1/11/2020
1/11/2020

16:45
17:30

De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag

1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020

17:35
18:05
18:10

Sportbeat op zondag
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8027

1/11/2020

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8028

1/11/2020

19:05

Mooi en Meedogenloos Afl. 8029

1/11/2020

19:30

Mooi en Meedogenloos Afl. 8030

Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Ciara is vastbesloten om een blow out party te houden voor haar 18e. Hope ziet Ciara die buiten zichzelf is boven op de bar,
dronken, terwijl ze flessen stukgooit en wild dansend op de muziek.
Hope loopt Ciara tegen het lijf dit buiten zichzelf is ... en eindigt haar verjaardagsfeestje. Steve haast zich naar het
politiebureau...en stelt vast dat hij te laat is om Joey te stoppen met het bekennen van de moord op Ava.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 62, 6de nationale metselwedstrijd FVB report. 1973, Leuvense hulpdiensten
1982 documentaire
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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet
Muziekspecial met Spiel Mir Eine
"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.
In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er
opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt,
stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk
en wachten de strijd af. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over wijsheid over de jaren (afl 1)
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
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, ...
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Overzicht van de voorstellingen van kandidaten van afgelopen week
Flo is over haar toeren, omdat Zoe haar leugen doorheeft. Ze probeert wanhopig contact te krijgen met Reese. Liam
verdedigt Hope als Steffy zegt dat ze bang is dat ze zich teveel hecht aan Phoebe.
Zoe zet Flo nog verder onder druk. Ze dreigt de politie te bellen, of erger nog: Steffy. Flo kan het geheim niet langer voor zich
houden. Katie bereidt zich voor op Valentijnsdag. Thorne overrompelt haar met een bekentenis over hun huwelijk.
Hope probeert zich alle details te herinneren van de nacht dat Beth stierf. Zoe staat versteld van het verhaal dat Flo haar
heeft verteld. Ze belt Reese en eist een verdere uitleg van hem.
Katie onthult aan Wyatt wat Thorne haar heeft gegeven op Valentijnsdag. Wyatt staat versteld. Bill bedenkt een plan om
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8031

1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020
1/11/2020

20:20
21:20
22:25
23:20
23:25

De Alpen
Africa with David Attenborough
Stapland
Wandelman
Rendez-Vous In 't Paradijs

2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020

1:05
1:30
1:40
2:30
3:35
4:35
5:30
6:25
6:50

Sportbeat op zondag
Nachtprogrammatie Evenaar
Stockholm, Royal National City Park
Africa with David Attenborough
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
De keuken van de Allen-Clan
Mooi en Meedogenloos Afl. 8031

2/11/2020

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12807

zijn familie terug te krijgen en gebruikt Justin hierbij als klankbord.
Zoe is furieus en Reese probeert te voorkomen dat ze iemand vertelt dat Hopes baby nog leeft. Wyatt geeft Bill de echte
reden waarom Thorne wegging. Katie vertelt dit aan Brooke en Donna.
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Episode 5 Sahara
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)
De weduwe Fien Appel, eigenares van een pasteibakkerij, is de buurvrouw van cafébaas Camille, een weduwnaar.
Camille zou dolgraag met Fien willen trouwen maar zij denkt eerst en vooral aan de toekomst van haar dochters.
Haar knecht Julleke, die veel van de dochters houdt, vreest dat Camille zijn bazin niet zal kunnen overhalen en geeft Camille
de raad een gepaste vrouw te vinden via een huwelijksmakelaar. Hij maakt een rendez-vous in de bar "In het Paradijs".
Edith Kiel, 1957.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Stockholm, Royal National City Park
Episode 5 Sahara
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Gabon, De Grote Draslanden
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
De keuken van de Allen-Clan in Ierland
Zoe is furieus en Reese probeert te voorkomen dat ze iemand vertelt dat Hopes baby nog leeft. Wyatt geeft Bill de echte
reden waarom Thorne wegging. Katie vertelt dit aan Brooke en Donna.
Rafe en Steve zijn vastbesloten om John te redden en doen een belangrijke ontdekking over zijn mogelijke locatie. Yo Ling,
duidelijk krankzinnig, heeft waanideeën om de wereld te redden door degenen die hij onwaardig acht meedogenloos
te elimineren. Paul blijft gehersenspoeld.

