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Wijn uit de Okanaganvallei
En Route Handen uit de mouwen
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Carribean With Simon Reeve
Africa with David Attenborough
De Corona Quiz

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit 'De bourgondiërs', Bart Van Loo, uitgeverij De bezige bij
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 6, Maleisië Azië in miniatuur documentaire 1985, Mijnheer Dingemans en
Madame 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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60
De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)
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. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
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.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
In een rollenspel oefenen Sally en Wyatt hoe ze met Bill moeten onderhandelen. Hope gaat ten onder aan schuldgevoelens.
Ze maakt een gebaar dat Liam en Steffy doet duizelen.
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 ingestort net nu Brady op het punt staat zijn verloving met Theresa aan te kondigen. Maggie komt boven
aan de trap, ze hapert, plotseling duizelig.
Wijn uit de Okanaganvallei
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Slakkenplaag in Miami
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het
de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk
continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
Carribean With Simon Reeve episode 2
Episode 5 Sahara
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
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Nachtprogrammatie Evenaar
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Eclips TV In Beweging Afl. 11
Denderland Boekenland
Nand Buyl in de cinema

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
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
De film verhaalt de ontvoering en het proces van "De Roof van Hop-Sinjoorke" uit het museum van Mechelen door
Antwerpse studenten. Voor de rechtbank wordt de hele geschiedenis in een "flash-back" uit de doeken gedaan.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 1954 Joris Diels
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Wijn uit de Okanaganvallei
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Slakkenplaag in Miami
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het de
derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk continent
de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
Carribean With Simon Reeve episode 2
Episode 5 Sahara
In een rollenspel oefenen Sally en Wyatt hoe ze met Bill moeten onderhandelen. Hope gaat ten onder aan
schuldgevoelens. Ze maakt een gebaar dat Liam en Steffy doet duizelen.
Maggie is ingestort net nu Brady op het punt staat zijn verloving met Theresa aan te kondigen. Maggie komt boven
aan de trap, ze hapert, plotseling duizelig.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Een gehucht in een moeras' van Marc Didden
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 10, Rajastan documentaire 1982, Ksjmir documentaire 1982
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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Retro Koning Voetbal
Maggie is ingestort net nu Brady op het punt staat zijn verloving met Theresa aan te kondigen. Maggie komt boven
aan de trap, ze hapert, plotseling duizelig.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Ferdinand Julia Jozef (Nand) Buyl was een Vlaams acteur en regisseur en wordt gezien als een van de pioniers van de
Vlaamse theater-, televisie- en filmwereld.
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Nachtprogrammatie Evenaar
Walking the camino
Art Car
Lekker Weg
Lekker Weg
Naar de markt München

Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
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
In een rollenspel oefenen Sally en Wyatt hoe ze met Bill moeten onderhandelen. Hope gaat ten onder aan schuldgevoelens.
Ze maakt een gebaar dat Liam en Steffy doet duizelen.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Katie is aangedaan als Bill opnieuw bevestigt dat hij vastbesloten is zijn familie op de eerste plaats te zetten. Eric en Quinn
reageren op het nieuws van Wyatt en Sally, die weer gaan werken voor Spencer.
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, ...
Abigail heeft een nachtmerrie van Ben die op haar stoep verschijnt. Ciara komt aan op het politiebureau. Ze eist
uitleg over hoe Chase op borgtocht is gekomen. Rafe kiest eindelijk partij voor zijn zus.
Miss Verkiezingen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Een organisatie van Miss Belgium.
Naar de markt te München (Duitsland)
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Fishing Impossible episode 9
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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
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
Kontraregem is een klein dorp met mensen die eigenlijk allemaal min of meer zondaars zijn. De burgemeester en pastoor
van het dorp liggen al lange tijd met elkaar in de clinch. Dit bereikt een hoogtepunt wanneer jonge paartjes staan te vrijen
in de inrijpoort van schoenmaker Frans Nagel. De pastoor wil dat Frans deze "poort der zonden" meteen sluit.
De burgemeester heeft daar echter een andere mening over. 1955. Edith Kiel
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Op stap langs de Camino (Spanje)
Art Cat, Texas
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Naar de markt te München (Duitsland)
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Eclips TV In Beweging Afl. 12
Denderland Boekenland
The best of the Bobby Setter Band Live
Waargebeurde Oorlogsfeiten Meensel-Kiezegem
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Carnaval in Aalst 2020
Kilimanjaro - Zwitserland

Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Fishing Impossible episode 9
Katie is aangedaan als Bill opnieuw bevestigt dat hij vastbesloten is zijn familie op de eerste plaats te zetten.
Eric en Quinn reageren op het nieuws van Wyatt en Sally, die weer gaan werken voor Spencer.
Abigail heeft een nachtmerrie van Ben die op haar stoep verschijnt. Ciara komt aan op het politiebureau. Ze eist uitleg over
hoe Chase op borgtocht is gekomen. Rafe kiest eindelijk partij voor zijn zus.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Retro De Grote Oorlog 1914-1918
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 27, 28 en De Achtiendaagse veldtocht
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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Kelly Familiy
Abigail heeft een nachtmerrie van Ben die op haar stoep verschijnt. Ciara komt aan op het politiebureau. Ze eist uitleg
over hoe Chase op borgtocht is gekomen. Rafe kiest eindelijk partij voor zijn zus.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen - Aflevering 1/6
1944 - De film gaat de sporen na van de deportatie van al de mannen van het dorp Meensel-Kiezegem. Het betreft de Duitse
wraakmaatregelen: een collaborateur, Gaston Merckx. Meerdere verdachten van het dorp werden gefusilleerd en
69 inwoners werden naar de concentratiekampen gestuurd.
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. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Katie is aangedaan als Bill opnieuw bevestigt dat hij vastbesloten is zijn familie op de eerste plaats te zetten.
Eric en Quinn reageren op het nieuws van Wyatt en Sally, die weer gaan werken voor Spencer.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Zoe spot Flo. Ze blijkt helemaal niet terug te zijn gekeerd naar Las Vegas, maar werkt in de Bikini Bar. Bill zet Wyatt en
Sally op het verkeerde been wat betreft Spectra Fashions.
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 onthult zijn machinaties aan Kate. Terwijl Kate aan het hoofd staat van Deimos' nieuwe "Master" slaapkamer, komt
Victor opdagen en confronteert Deimos. Het is vanwege zijn broer dat Maggie misschien nooit meer zal lopen.
Summer smeekt Maggie om alsjeblieft wakker te worden.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 3
Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland
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Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918
Nachtprogrammatie Evenaar
Carnaval in Aalst 2020
Jagen op Pythons
Op jacht met de Aboriginals
Vrouwen en mannen van: Tuiniers van het Inlemeer
Vrouwen en mannen van: Drie mannen en een berg
Dierenrijk: Het haaienparadijs
Kilimanjaro - Zwitserland
The Mekong with Sue Perkins
Stapland
Stockholm, Royal National City Park
Mooi en Meedogenloos Afl. 8039
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De Rolkrant 12.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Vlaams Filmarchief
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De Wensenboom Ochtend
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Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

The Mekong with Sue Perkins Episode 2 - BBC
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Stockholm, Royal National City Park
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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
Aflevering 3
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.
Retro De Grote Oorlog 1914-1918
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 3
Jagen op Pythons
Op jacht met de Aboriginals, Australië
Tuiniers van het Inlemeer, Birma
Drie mannen en een berg, Patagonië
Het haaienparadijs, Frans Polynesië
Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland
The Mekong with Sue Perkins Episode 2 - BBC
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Stockholm, Royal National City Park
Zoe spot Flo. Ze blijkt helemaal niet terug te zijn gekeerd naar Las Vegas, maar werkt in de Bikini Bar. Bill zet Wyatt en
Sally op het verkeerde been wat betreft Spectra Fashions.
Deimos onthult zijn machinaties aan Kate. Terwijl Kate aan het hoofd staat van Deimos' nieuwe "Master" slaapkamer, komt
Victor opdagen en confronteert Deimos. Het is vanwege zijn broer dat Maggie misschien nooit meer zal lopen.
Summer smeekt Maggie om alsjeblieft wakker te worden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit de ring van Minos , Maria Jaques, uitgeverij Davidsfonds
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 48, Max Selen; kunstenaar documentaire 1980, De kruisweg van Max Selen
sfeerfilm 1980, Kroniek van een vreemde ontmoeting korte speelfilm 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
uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
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Africa with David Attenborough
Jobfixers BRC Rally
De Daken van Buenos Aires
Grote Draslanden
Lavaux, wijn uit de alpen
De Corona Quiz
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Denderland TV: De Liefdesdokter
Ten Huize Goetgebuer

Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
De olifant en de mens, Zambia
Deimos onthult zijn machinaties aan Kate. Terwijl Kate aan het hoofd staat van Deimos' nieuwe "Master" slaapkamer, komt
Victor opdagen en confronteert Deimos. Het is vanwege zijn broer dat Maggie misschien nooit meer zal lopen.
Summer smeekt Maggie om alsjeblieft wakker te worden.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Drie reporters van "De Avondgazet" zijn flink bij de hand, maar het leven is niet zo gemakkelijk wanneer men een strenge
uitgever heeft en die ook nog van de oude stempel is. Op een mooie dag tijdens een reportage ontmoet Tobi een meisje dat
hem helemaal niet bevalt. Het kleine Tinneke kan zeer lief zijn en wanneer zij iets wil bereiken dan lukt het haar altijd.
Wanneer in alle dagbladen een foto verschijnt van het drietal worden zij ontslagen. Wanneer Tobi op zoek gaat naar ander
werk, ontdekt hij dat een zwendelaar "De Avondgazet" wil afhandig maken. Tobi verwittigt zijn vroegere werkgever en als
dankbaarheid worden de "Drie flinke kerels" opnieuw in dienst genomen. Jan Vanderheyden,
1938 met o.a. Nand Buyl, Jef Van Leemput
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.
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60
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. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Zoe spot Flo. Ze blijkt helemaal niet terug te zijn gekeerd naar Las Vegas, maar werkt in de Bikini Bar. Bill zet Wyatt en
Sally op het verkeerde been wat betreft Spectra Fashions.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Flo is geschokt als ze een gesprek opvangt tussen Hope en Katie. Liam gaat naar zijn broer voor advies over Hope,
Steffy, Kelly en 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, ...
Brady maakt zich zorgen als hij Victor niet kan lokaliseren. Nicole komt haar vergeten tablet ophalen. Ze ziet Victor en
belt 911. Summer weet niet hoe ze met Maggie's paniek moet omgaan.
Episode 2 Savannah
Jobfixers BRC Rally
De Daken van Buenos Aires
Gabon, De Grote Draslanden
Lavaux, wijn uit de alpen
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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 16)
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
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Africa with David Attenborough
De Daken van Buenos Aires
Grote Draslanden
Lavaux, wijn uit de alpen
Dierenrijk: De vleermuizen van Kasanka
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De Rolkrant 13.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Vlaams Filmarchief

13/11/2020

11:15

De Wensenboom Ochtend

13/11/2020

11:20

Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
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Eclips in beweging MB
Denderland TV: De Liefdesdokter
De Herkenwijsjes
De Spotvogel

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
Komedie 1960. Het enige wat Pol Rubens met de Grote Paul gemeen heeft is zijn woonplaats Antwerpen. Pols problemen
beginnen als hij zijn portemonnee kwijt is en zich in gebrekkig Duits probeert te redden. Zijn stuntelingen brengen hem en
zijn vriend op een schip van misdadigers.Geregisseerd door Edith Kiel met Gaston Berghmans, Cois Cassiers en Jef Cassiers
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Jobfixers BRC Rally
En route extra
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
Episode 2 Savannah
De Daken van Buenos Aires
Gabon, De Grote Draslanden
Lavaux, wijn uit de alpen
De vleermuizen van Kasanka
Flo is geschokt als ze een gesprek opvangt tussen Hope en Katie. Liam gaat naar zijn broer voor advies over Hope,
Steffy, Kelly en Phoebe.
Brady maakt zich zorgen als hij Victor niet kan lokaliseren. Nicole komt haar vergeten tablet ophalen. Ze ziet Victor en
belt 911. Summer weet niet hoe ze met Maggie's paniek moet omgaan.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit Passe Vite, Paul de Moor, uitgeverij Lannoo
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 49, De Schelde van bron tot monding documentaire 1995,
De bom muziekfilmpje 1984, Leegstaande huizen 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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Oorlogsliefde deel 2 Wanneer de Sovjets Berlijn binnentrekken,
besluiten Emiel en zijn broer Jozef met hun liefjes Katja en Klawa naar het Westen te vluchten. Ze moeten de Elbe over,
waar geallieerde troepen vluchtelingen controleren. Of ze in het Westen geraken, verneemt u in de tweede en laatste
aflevering van Oorlogsliefde. Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen,
Kris De Munck begeleidt op accordeon en zingt
Brady maakt zich zorgen als hij Victor niet kan lokaliseren. Nicole komt haar vergeten tablet ophalen. Ze ziet Victor en
belt 911. Summer weet niet hoe ze met Maggie's paniek moet omgaan.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 16)
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
1954 van Edith Kiel -Dokter Peeters heeft onverwacht van zijn oom een huis geërfd maar heeft nog niet de gelegenheid
gehad om het aan zijn vrouw te vertellen door het vele werk. De dag nadien ontdekt hij dat er in dat huis een cabaret is.
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Naar de markt Turijn
Op Stap Zomer 2020
Op Bezoek: De prinseneilanden
Op bezoek: Van Georgia tot de Mississippidelta
Op bezoek: Een week balonvaren
Wijnland - Engeland
De Daken van New York
De Corona Quiz
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Denderland TV: CULT
Ten Huize Goetgebuer
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De Ordonnans
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Nachtprogrammatie Evenaar

Felix is blij dat hij nog niets aan zijn vrouw heeft gezegd en wil eerst wel eens met de meisjes kennis maken. Bij zijn bezoek
wordt hij echter herkend en alles dreigt nu aan het licht komen. Hij schakelt zijn dubbelganger, Louis Appel de marktkramer,
in die vanaf nu voor de huisdokter moet doorgaan.
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. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Flo is geschokt als ze een gesprek opvangt tussen Hope en Katie. Liam gaat naar zijn broer voor advies over Hope,
Steffy, Kelly en Phoebe.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Zoe gaat nog een stapje verder in het bedrog als ze Hope kennis laat maken met Flo. Wyatt drukt Liam op het hart nog
eens goed na te denken over Hopes verzoek om voor Steffy, Kelly en Phoebe te kiezen.
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, ...
Belle komt aan om Steve naar het politiebureau te brengen waar ze nog een laatste ontmoeting met Justin hebben
voordat ze naar de rechtbank gaan. Chase keert terug naar Jennifer's huis, breekt in om zijn spullen te halen.
Naar de markt te Turijn (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
De prinseneilanden , Turkije
Van Georgia tot de Mississippidelta, USA
Een Week Balonvaren, Ierland
Engeland, God Save Champagne
De Daken van New York
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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Denderland TV: CULT
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
Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om in
zijn cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven.
Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein
die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon in het
jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette. 1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen,
Louis Vervoort en Nand Buyl
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
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Dierenrijk: De comeback van Gorongosa
Vissen op het ijs in Quebec
Naar de markt Turijn
Op Stap Zomer 2020
Op Bezoek: De prinseneilanden
Op bezoek: Van Georgia tot de Mississippidelta
Op bezoek: Een week balonvaren
Vrouwen en mannen van: Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma
Wijnland - Engeland
De Daken van New York
De Dingen Des Levens Afl. 12813
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De Dingen Des Levens Afl. 12814
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De Rolkrant 14.11
De Corona Quiz
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Vlaams Filmarchief
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De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Kleistreken
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Aan Het Juiste Adres Op Woensdag
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Toilettes pour le bal
Denderland TV: CULT
Hete vuren
Het Verloren Paradijs
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Aan de oevers van de Leie
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Mantelzorg
De Wensenboom Namiddag
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Margriet Tussen De Mensen

De comeback van Gorongosa, Mozambique
Vissen op het ijs in Quebec, Canada
Naar de markt te Turijn (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
De prinseneilanden , Turkije
Van Georgia tot de Mississippidelta, USA
Een Week Balonvaren, Ierland
Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma
Engeland, God Save Champagne
De Daken van New York
Maggie is ingestort net nu Brady op het punt staat zijn verloving met Theresa aan te kondigen. Maggie komt boven
aan de trap, ze hapert, plotseling duizelig.
Abigail heeft een nachtmerrie van Ben die op haar stoep verschijnt. Ciara komt aan op het politiebureau. Ze eist uitleg
over hoe Chase op borgtocht is gekomen. Rafe kiest eindelijk partij voor zijn zus.
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
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 5, Signapore Zuid-Oost Azië documentaire 1985, Vignobles Roch-Cap-de-Rive
documentaire 1980
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 70
Afl. 12 De vleermuis en den honnefretter. 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. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
De man wacht op zijn vrouw die haar klaarmaakt voor het bal. 1971
Denderland TV: CULT
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
In een fictief Vlaams dorpje is de aanleg van een autosnelweg gepland. Burgemeester Benjamin Rolus wil vermijden dat de
autosnelweg door zijn domein loopt. Hij suggereert een tracé langs de dorpskom, wat een aantal bejaarde bewoners zou
dwingen te verhuizen. De oppositie tegen de burgervader wordt vertegenwoordigd door een handelaar uit het dorp.
1978. Regisseur Harry Kümel met hoodrollen Willeke van Ammelrooy, Bert André , Hugo Van Den Berghe, Gella Allaert
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Mantelzorg - Hoe kan deze vandaag worden georganiseerd?
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
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Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Miss Belgium Provinciaal
Naar de markt Barcelona
Fishing Impossible
Carribean With Simon Reeve
Denderland TV: 4'30"
Ten Huize Goetgebuer
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Oeroeg
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Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen USA
De Dingen Des Levens Afl. 12815

15/11/2020

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12816
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De Rolkrant 15.11
De Corona Quiz
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes
70 jaar Samana - TV Show
Huisgenoten compilatie
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV: 4'30"
't Kan verkeren
De Excellentie
Zaman
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Eclips TV op Stap: Koning Filip
De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag

Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Miss Verkiezingen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Een organisatie van Miss Belgium.
Naar de markt Barcelona
Fishing Impossible episode 3
Carribean With Simon Reeve episode 2
Denderland TV : 4'30" (afl 15)
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de
dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat tante
haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen
en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.
Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.
Aflevering 6
Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945
tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van de
hoofdpersoon afgewisseld met de periode van de politionele acties. 1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film
van de Nederlandse regisseur Hans Hylkema.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De mooiste locaties binnen USA
Deimos onthult zijn machinaties aan Kate. Terwijl Kate aan het hoofd staat van Deimos' nieuwe "Master" slaapkamer, komt
Victor opdagen en confronteert Deimos. Het is vanwege zijn broer dat Maggie misschien nooit meer zal lopen.
Summer smeekt Maggie om alsjeblieft wakker te worden.
Brady maakt zich zorgen als hij Victor niet kan lokaliseren. Nicole komt haar vergeten tablet ophalen. Ze ziet Victor en
belt 911. Summer weet niet hoe ze met Maggie's paniek moet omgaan.
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
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie
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. 101ste aflevering
TV Show - Samen staan we sterker - 70 jaar Samana
Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen
Denderland TV : 4'30" (afl 14)
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
De Excellentie, korte speelfilm uit 1999
Zaman is een integere, gedreven politierechercheur. In zijn onderzoek zit hij op het spoor van de machtige ondernemer
Collas, die in verbinding staat met de louche nachtclubeigenaar Kaplan. 1983. Marc Janssen
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. 101ste 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
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Sportbeat op zondag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8037
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8038
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8039
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8040

15/11/2020

19:50

Mooi en Meedogenloos Afl. 8041
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De Alpen
Africa with David Attenborough
Stapland
Wandelman
Vuur, Liefde en Vitaminen
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Sportbeat op zondag
Nachtprogrammatie Evenaar
Munich, Englischer Garten
Africa with David Attenborough
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
Zwemmen met beren
Mooi en Meedogenloos Afl. 8041
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De Dingen Des Levens Afl. 12817

uitdaging, ...
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
In een rollenspel oefenen Sally en Wyatt hoe ze met Bill moeten onderhandelen. Hope gaat ten onder aan
schuldgevoelens. Ze maakt een gebaar dat Liam en Steffy doet duizelen.
Katie is aangedaan als Bill opnieuw bevestigt dat hij vastbesloten is zijn familie op de eerste plaats te zetten.
Eric en Quinn reageren op het nieuws van Wyatt en Sally, die weer gaan werken voor Spencer.
Zoe spot Flo. Ze blijkt helemaal niet terug te zijn gekeerd naar Las Vegas, maar werkt in de Bikini Bar. Bill zet Wyatt en
Sally op het verkeerde been wat betreft Spectra Fashions.
Flo is geschokt als ze een gesprek opvangt tussen Hope en Katie. Liam gaat naar zijn broer voor advies over Hope,
Steffy, Kelly en Phoebe.
Zoe gaat nog een stapje verder in het bedrog als ze Hope kennis laat maken met Flo. Wyatt drukt Liam op het hart nog
eens goed na te denken over Hopes verzoek om voor Steffy, Kelly en Phoebe te kiezen.
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Episode 2 Savannah
Stapland - Andalusië (Spanje)
Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)
1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en
weduwnaar met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als
echtgenoot strikken maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar
te blijven. Komedie van Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts,
Romain Deconinck en Gaston Vandermeulen.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Munich, Englischer Garten
Episode 2 Savannah
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Malaisië, De Grote Draslanden
Stapland - Andalusië (Spanje)
Zwemmen met beren in Canada
Zoe gaat nog een stapje verder in het bedrog als ze Hope kennis laat maken met Flo. Wyatt drukt Liam op het hart nog
eens goed na te denken over Hopes verzoek om voor Steffy, Kelly en Phoebe te kiezen.
Belle komt aan om Steve naar het politiebureau te brengen waar ze nog een laatste ontmoeting met Justin hebben
voordat ze naar de rechtbank gaan. Chase keert terug naar Jennifer's huis, breekt in om zijn spullen te halen.

