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De wijnranken van de regenboognatie
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit ' kerstekind' van Diane De Keyzer, uitgeverij Manteau
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, Probleem Berlijn documentaire 1959, De Muur 1959, Berlin bleibt doch Berlin
reisfilm uit 1975.
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80
1944, Wereldoorlog II bereikt een hoogtepunt. Drie mannen, een Amerikaanse soldaat, een Duitse soldaat en een
Antwerpse jongeman raken tijdens het Von Rundstedtoffensief in de Ardennen toevallig bij elkaar verzeild tussen de
gevechtslinies. Op elkaar aangewezen om te overleven, ontstaat er tussen hen een vriendschap. 1968. Robbe de Hert •
Del Negro • Fons Rademakers • Raymonde Serverius • Ida Bons Van Hugo Claus.
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
Aflevering 1
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.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Flo en Reese raken in paniek als ze zich realiseren dat Zoe op het punt staat Steffy hun geheim te vertellen. Bill wil zijn
loyaliteit aan Wyatt bewijzen door hem een aanbod te doen dat hij eigenlijk niet kan weigeren.
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, ...
Paul wordt opgenomen om het medicijn dat Yo Ling hem heeft te draineren. Paul heeft een vreemde reactie na een bezoek
van Gabi. Chad en Abigail komen terug uit Chicago, Abigail is nog steeds geschokt door Ben's capriolen.
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Eclips TV In Beweging Afl. 5
Denderland Boekenland

Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil
Mercy Ships maakt in de wereld
Australia with Simon Reeve - BBC
Episode 4 Cape
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar,
maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door
drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt
vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
De wijnranken van de regenboognatie
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
Australia with Simon Reeve - BBC
Episode 4 Cape
Flo en Reese raken in paniek als ze zich realiseren dat Zoe op het punt staat Steffy hun geheim te vertellen. Bill wil zijn
loyaliteit aan Wyatt bewijzen door hem een aanbod te doen dat hij eigenlijk niet kan weigeren.
Paul wordt opgenomen om het medicijn dat Yo Ling hem heeft te draineren. Paul heeft een vreemde reactie na een bezoek
van Gabi. Chad en Abigail komen terug uit Chicago, Abigail is nog steeds geschokt door Ben's capriolen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit 'La superba' van Ilja Leonard Pfeiffer, 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 60, De Fontinen van Pehodroiels documentaire 1977, Shoukat documentaire
1979, Lourdes documentaire 1978, Daisy en Juliaan reportage 1977.
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Retro De Gouden Gordel
Paul wordt opgenomen om het medicijn dat Yo Ling hem heeft te draineren. Paul heeft een vreemde reactie na een bezoek
van Gabi. Chad en Abigail komen terug uit Chicago, Abigail is nog steeds geschokt door Ben's capriolen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
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Nachtprogrammatie Evenaar
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

Ad Similis, korte speelfilm uit 1987
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil
plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële
vergunning te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee in
de aanvraag te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn
bloemenzaak en zwerft wat rond. 1974.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
Aflevering 2
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 en Reese raken in paniek als ze zich realiseren dat Zoe op het punt staat Steffy hun geheim te vertellen. Bill wil zijn
loyaliteit aan Wyatt bewijzen door hem een aanbod te doen dat hij eigenlijk niet kan weigeren.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Sally is van haar stuk gebracht door Bills voorstel aan Wyatt. Dan hoort ze wat voor tegenzet hij heeft bedacht.
Justin spreekt in het geheim af met Donna om over Katie en Bill te praten.
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, ...
Maggie is gestrest over Summer, voelt zich fysiek niet goed. Victor komt binnen bij Brady en Maggie, die hem vertelt dat
Summer haar dochter is. Adriana wil weten wat Eduardo er doet, Rafe en Gabi proberen haar te overtuigen om te vertrekken
en niet met Eduardo om te gaan.
Miss verkiezingen provincie West-Vlaanderen en Limburg. Een organisatie van Miss Belgium.
Naar de markt te Palermo (Italië)
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Fishing Impossible episode 8
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze
aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich aan
de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 1969. Geregisseerd door Paul Collet en
Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen.
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Eclips TV In Beweging Afl. 7
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Ten Huize Goetgebuer

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.
Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied
met de motor. Typische streekproducten.
Naar de markt te Palermo (Italië)
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Fishing Impossible episode 8
Sally is van haar stuk gebracht door Bills voorstel aan Wyatt. Dan hoort ze wat voor tegenzet hij heeft bedacht.
Justin spreekt in het geheim af met Donna om over Katie en Bill te praten.
Maggie is gestrest over Summer, voelt zich fysiek niet goed. Victor komt binnen bij Brady en Maggie, die hem vertelt dat
Summer haar dochter is. Adriana wil weten wat Eduardo er doet, Rafe en Gabi proberen haar te overtuigen om te vertrekken
en niet met Eduardo om te gaan.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'sprookjes' van Godfried Bomans
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 oude vergeten film fragmenten
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Muziekspecial met Freddy Davis (deel 1)
Muziekspecial met Freddy Davis (deel 2)
Maggie is gestrest over Summer, voelt zich fysiek niet goed. Victor komt binnen bij Brady en Maggie, die hem vertelt dat
Summer haar dochter is. Adriana wil weten wat Eduardo er doet, Rafe en Gabi proberen haar te overtuigen om te vertrekken
en niet met Eduardo om te gaan.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel. Terwijl
Claes zijn pijp rookt en dromerig voor zich uitkijkt, denkt hij terug aan zijn jeugd. Hij ziet Zichem en Averbode voor zich. Hij
denkt terug aan zijn misdienaarschap en zijn vrienden. Hij ontmoet een schilder die hem voor het eerst de zin van 'het
schone' doet aanvoelen. Hij denkt aan de lange winteravonden bij het haardvuur en aan zijn vader die voorleest.
1956. Geregisseerd door Wim Telders met Guido Daans, Ernest Claes en René Verbeeck
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
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Dierenrijk: Vrede tussen mens en olifant
Carnaval in Aalst 2020
Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland
The Mekong with Sue Perkins
Stapland
Rome, Villa Borghese
Mooi en Meedogenloos Afl. 8034
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De Dingen Des Levens Afl. 12810
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8:00
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De Rolkrant 05.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed

Aflevering 3
Sally is van haar stuk gebracht door Bills voorstel aan Wyatt. Dan hoort ze wat voor tegenzet hij heeft bedacht.
Justin spreekt in het geheim af met Donna om over Katie en Bill te praten.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Hope spoort Liam aan om meer tijd door te brengen met Kelly, Phoebe en Steffy en dat baart Brooke zorgen. Bill doet Katie
en Will een belofte over hun familie.
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 verbinden geeft toe dat ze op het punt stond om terug te gaan naar LA. Maggie begint zich ziek te voelen en wil
naar huis. Deimos biedt aan om het verleden van zijn broer te vergeven en te vergeten als Victor gewoon zegt dat het
hem spijt.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 2
Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland
The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Stadspark te Rome, Villa Borghese
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
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
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland.
Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt de oorlog
zich uit.
Vrede tussen mens en olifant, Sri Lanka
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 2
Kilimanjaro - Parkinson - Zwitserland
The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Hope spoort Liam aan om meer tijd door te brengen met Kelly, Phoebe en Steffy en dat baart Brooke zorgen. Bill doet Katie
en Will een belofte over hun familie.
Summer verbinden geeft toe dat ze op het punt stond om terug te gaan naar LA. Maggie begint zich ziek te voelen en wil
naar huis. Deimos biedt aan om het verleden van zijn broer te vergeven en te vergeten als Victor gewoon zegt dat het
hem spijt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'de zeer schone uen van juffrouw Symforosa Begyntjen' Felix Timmermans,
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8035
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Africa with David Attenborough

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 63, Nationaal werk voor kinderwelzijn uit 1952 en De grillen van het weer (1951).
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Het haaienparadijs, Frans Polynesië
Summer verbinden geeft toe dat ze op het punt stond om terug te gaan naar LA. Maggie begint zich ziek te voelen en wil
naar huis. Deimos biedt aan om het verleden van zijn broer te vergeven en te vergeten als Victor gewoon zegt dat het
hem spijt.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Handige fotografe Jo Markus werkt voor een Antwerps weekblad en wordt wegens haar adellijke moeder de "Prinses"
genoemd. Haar collega-reporters Piet en Pierre komen overal te laat en zij is hen steeds te snel af. De vader van Jo,
professor Markus, verdient met zijn wetenschappelijk werk weinig geld en zit in financiële problemen. Jo wil wat
bijverdienen en opent een bierkelder. Hier worden echter al snel duistere zaken gepland zoals een overval op een
diamantslijperij. Het reportersduo Piet en Pierre verlenen hun medewerking aan de overval om de primeur te hebben.
1956 Edith Kiel
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.
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
Aflevering 4
Hope spoort Liam aan om meer tijd door te brengen met Kelly, Phoebe en Steffy en dat baart Brooke zorgen. Bill doet Katie
en Will een belofte over hun familie.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Wyatt geeft Bill een ultimatum over zijn terugkeer bij Spencer Publications. Steffy en Liam praten over Hope. Ze zijn bezorgd
en denken dat ze een obsessie heeft ontwikkeld voor 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, ...
Het is een donkere en stormachtige nacht in Salem als Chad wordt weggeroepen naar een dringende bestuursvergadering
in Zürich. Door de storm valt de stroom uit. Abigail schreeuwt als ze Ben door de deuren naar binnen ziet kijken.
Episode 1 Kalahari
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De Rolkrant 06.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Jobfixers BRC Rally
De Daken van Barcelona
Peru, De Grote Draslanden
Lazarote, De vulkaanwijn
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
De Man, korte speelfilm uit 1980
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway,
Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.
Jobfixers BRC Rally
En Route Portugal
Episode 1 Kalahari
Smaakmakkers 4
De Daken van Barcelona
Peru, De Grote Draslanden
Lazarote, De vulkaanwijn
Wyatt geeft Bill een ultimatum over zijn terugkeer bij Spencer Publications. Steffy en Liam praten over Hope. Ze zijn bezorgd
en denken dat ze een obsessie heeft ontwikkeld voor Phoebe.
Het is een donkere en stormachtige nacht in Salem als Chad wordt weggeroepen naar een dringende bestuursvergadering
in Zürich. Door de storm valt de stroom uit. Abigail schreeuwt als ze Ben door de deuren naar binnen ziet kijken.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Stedevaart',Jan Brokken, uitgeverij Atlas
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 2, De beklimming van de Huscaran reportage 1976 , Water als bondgenoot
documentaire 1958, Odorada Diest 1957, Mijnheer Dingemans en Madam Babbel speelf (1943)
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Oorlogsliefde deel 1 Een Duitse camion rijdt los door de vitrine van
een Wilrijks stamcafé. Emiel en Jozef Devillers moeten in nazi-Duitsland gaan werken. Daar leren ze de gedeporteerde
Katja en Klawa kennen. Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen, Kris De Munck begeleidt op accordeon en zingt.
Het is een donkere en stormachtige nacht in Salem als Chad wordt weggeroepen naar een dringende bestuursvergadering
in Zürich. Door de storm valt de stroom uit. Abigail schreeuwt als ze Ben door de deuren naar binnen ziet kijken.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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Naar de markt München
Op Stap Zomer 2020
Op Bezoek: Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië
Op Bezoek: Paardenraces in de outback
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Wijnland - Frankrijk
De Daken van Buenos Aires
De Corona Quiz
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Nachtprogrammatie Evenaar
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
1954 - De heer Van Peborgh, een "artiste photographe", is na de dood van zijn vrouw alleen gebleven met zijn drie zonen
Henri, Frans en Louis. Het huishouden wordt gedaan door de meid Beth terwijl het bevallige meisje Marie hem in de winkel
helpt. De oudste zoon Henri is verloofd met Hortense en denkt weldra te trouwen. Louis wil naar Amerika vertrekken.
Het grote verlovingsfeest waarop heel de familie aanwezig is, begint zonder zorgen maar eindigt op een ramp. Joris Diels
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
Aflevering 5
Wyatt geeft Bill een ultimatum over zijn terugkeer bij Spencer Publications. Steffy en Liam praten over Hope. Ze zijn bezorgd
en denken dat ze een obsessie heeft ontwikkeld voor Phoebe.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Stefy en Liam realiseren zich dat het droevig is gesteld met Hope als zij hen aanspoort om weer een gezin te vormen.
Wyatt is in de zevende hemel nu hij van Bill Spectra Fashions weer tot leven mag wekken.
Maggie bijna bekende dat ze haar dochter was. Yo Ling vertelt hem dat de transfusie in de ochtend zal plaatsvinden.
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, ...
Terwijl Chad Ben zoekt, smeekt Abigail Ben om Thomas niet mee te nemen. Abigail beseft eindelijk dat haar confrontatie
met Ben helemaal in haar verbeelding lag. Bezorgde Nicole en Dario brengen Maggie naar huis.
Naar de markt te München (Duitsland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië
Paardenraces in de outback
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
De Daken van Buenos Aires
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig
ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht van
deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw
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Perte total
Ten Huize Goetgebuer

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich tegen
Mussolini en Duitsland.
Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush,
of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.
Naar de markt te München (Duitsland)
Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië
Paardenraces in de outback
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
De Daken van Buenos Aires
Paul wordt opgenomen om het medicijn dat Yo Ling hem heeft te draineren. Paul heeft een vreemde reactie na een bezoek
van Gabi. Chad en Abigail komen terug uit Chicago, Abigail is nog steeds geschokt door Ben's capriolen.
Maggie is gestrest over Summer, voelt zich fysiek niet goed. Victor komt binnen bij Brady en Maggie, die hem vertelt dat
Summer haar dochter is. Adriana wil weten wat Eduardo er doet, Rafe en Gabi proberen haar te overtuigen om te vertrekken
en niet met Eduardo om te gaan.
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 3, Rajastan Indië Noord-West documentaire 1982, Lakah documentaire 1981
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 60
Afl. 11 Jeremia. 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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden.
Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde het
meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en daaraan ten onder
ging. 1981
Retro Boechout Duivensport
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien is hij verloofd met Marie-Rose,
de dochter van de directeur, die hij later hoopt op te volgen. Bij een routineonderzoek in het ziekenhuis stelt men echter
vast dat hij kanker heeft en zijn dagen geteld zijn. De ontreddering die Thomas daardoor ondergaat duurt echter niet lang,
zijn besluit staat vast: de korte tijd die hem nog rest zal hij gebruiken om een aantal slechteriken op te ruimen.
1979 Regisseur Patrick Conrad
Perte total , een film van Dan Key en Chris Devos
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
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De Herkenwijsjes
Huisgenoten compilatie
Piet Bekaert

haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
Aflevering 6
Op bezoek naar een revalidatiecentrum
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 haar talkshow tussen gasten en publiek
De gedachtenisviering voor de familieleden van de 18 overleden zusters van het Convent van Betlehem vanuit de kapel
van Duffel
Miss verkiezingen provincie West-Vlaanderen en Limburg. Een organisatie van Miss Belgium.
Fishing Impossible episode 2
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Carribean With Simon Reeve episode 1
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe
Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal
Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met zijn
twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
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.
Doorheen Zwitserland
Summer verbinden geeft toe dat ze op het punt stond om terug te gaan naar LA. Maggie begint zich ziek te voelen en wil
naar huis. Deimos biedt aan om het verleden van zijn broer te vergeven en te vergeten als Victor gewoon zegt dat het
hem spijt.
Het is een donkere en stormachtige nacht in Salem als Chad wordt weggeroepen naar een dringende bestuursvergadering
in Zürich. Door de storm valt de stroom uit. Abigail schreeuwt als ze Ben door de deuren naar binnen ziet kijken.
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 4; Quo Vadis, Peru documentaire 1976
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. 100ste aflevering
Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet
Piet Bekaert (1939-2000) is een buitenbeentje in de Belgische kunstwereld. Hij studeert binnenhuisarchitectuur in Gent en
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Sportbeat op zondag
Nachtprogrammatie Evenaar
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Africa with David Attenborough
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Mooi en Meedogenloos Afl. 8036
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De Dingen Des Levens Afl. 12812

vervolmaakt zich in New York. Hij verblijft enkele jaren in Amerika waar hij voor een architectenbureau werkt. In 1973 richt
hij zijn eigen zaak op als meubelontwerper in Gent. Hij is een artistieke duizendpoot.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen - Aflevering 1/6
De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes.
De Man, korte speelfilm uit 1980
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 100ste aflevering
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
Flo en Reese raken in paniek als ze zich realiseren dat Zoe op het punt staat Steffy hun geheim te vertellen. Bill wil zijn
loyaliteit aan Wyatt bewijzen door hem een aanbod te doen dat hij eigenlijk niet kan weigeren.
Sally is van haar stuk gebracht door Bills voorstel aan Wyatt. Dan hoort ze wat voor tegenzet hij heeft bedacht.
Justin spreekt in het geheim af met Donna om over Katie en Bill te praten.
Hope spoort Liam aan om meer tijd door te brengen met Kelly, Phoebe en Steffy en dat baart Brooke zorgen. Bill doet Katie
en Will een belofte over hun familie.
Wyatt geeft Bill een ultimatum over zijn terugkeer bij Spencer Publications. Steffy en Liam praten over Hope. Ze zijn bezorgd
en denken dat ze een obsessie heeft ontwikkeld voor Phoebe.
Stefy en Liam realiseren zich dat het droevig is gesteld met Hope als zij hen aanspoort om weer een gezin te vormen.
Wyatt is in de zevende hemel nu hij van Bill Spectra Fashions weer tot leven mag wekken.
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Episode 1 Kalahari
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de
inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden.
Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. Filmdebuut van
Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... Duitse soldaat! 1961.
Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc,
Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Episode 1 Kalahari
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Canada, De Grote Draslanden
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
De school op het Titicacameer, Peru
Stefy en Liam realiseren zich dat het droevig is gesteld met Hope als zij hen aanspoort om weer een gezin te vormen.
Wyatt is in de zevende hemel nu hij van Bill Spectra Fashions weer tot leven mag wekken.
Terwijl Chad Ben zoekt, smeekt Abigail Ben om Thomas niet mee te nemen. Abigail beseft eindelijk dat haar confrontatie
met Ben helemaal in haar verbeelding lag. Bezorgde Nicole en Dario brengen Maggie naar huis.

