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Wijngaarden aan de rand van de woestijn
En Route Handen uit de mouwen
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Africa with David Attenborough
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Aan Het Juiste Adres Op Maandag

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor de geniale vriendin van Elena Ferrante.
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 21, Diamant kopie B, Chagun, Smeltkroes van de beschaving, Fututa camera
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Stapland - Andalusië (Spanje)
In de nasleep van haar bijna fatale worsteling met Ben, begint Abigail zich terug te trekken in zichzelf. Lucas probeert
Jennifer te laten zitten en met haar te praten over haar verslaving, maar ze ontkent. Eric zwerft door de stad.
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 80
Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn
concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en
zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten
nemen. 1967. Regisseur Paul Collet. Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)
Reese probeert Flo en Zoe ervan te overtuigen dat er nooit een goed moment zal komen om de waarheid rond de babyruil
te onthullen. Wyatt verzekert Sally van zijn liefde voor haar en zijn belofte om Spectra Fashions weer op te laten bloeien.
Steffy doet Liam en Hope een schokkende onthulling over haar plannen voor de ophanden zijnde toekomst. Donna en Justin
betrekken Sally en Wyatt in hun plannen om Bill en Katie aan elkaar te koppelen.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope bekent aan Caroline dat ze Stefano heeft neergeschoten... en deelt dan haar zorg dat Deimos misschien wel degene is
die verantwoordelijk is voor Bo's dood.
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan
De comeback van Gorongosa, Mozambique
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Carribean With Simon Reeve
Episode 2 Savannah
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
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Denderland Boekenland
De kruisweg van Max Selen
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Fishing Impossible seiz 2
Vrouwen en mannen van: De kampioenen van Rurutu
Op jacht met de Aboriginals
Naar de markt Lyon
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
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Africa with David Attenborough
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Denderland Boekenland
Janssens Tegen Peeters
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Eclips en Vrienden Zorg - Mantelzorg
Eclips TV op Stap: Nigel Williams - Music Show Scotland
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8047

Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
De kruisweg van Max Selen sfeerfilm 1980
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Fishing Impossible seiz 2 - afl 2
De kampioenen van Rurutu, Polinesië
Op jacht met de Aboriginals, Australië
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan
De comeback van Gorongosa, Mozambique
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Carribean With Simon Reeve
Episode 2 Savannah
Steffy doet Liam en Hope een schokkende onthulling over haar plannen voor de ophanden zijnde toekomst. Donna en Justin
betrekken Sally en Wyatt in hun plannen om Bill en Katie aan elkaar te koppelen.
Hope bekent aan Caroline dat ze Stefano heeft neergeschoten... en deelt dan haar zorg dat Deimos misschien wel degene is
die verantwoordelijk is voor Bo's dood.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit De gruwelijke rijmen van Roald Dahl.
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 7, Borneo documentaire 1985, De Wijdgetakte boom documentaire 1957
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Hope bekent aan Caroline dat ze Stefano heeft neergeschoten... en deelt dan haar zorg dat Deimos misschien wel degene is
die verantwoordelijk is voor Bo's dood.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
1940. Bij de verloving van Wieske en Fred komt er protest van de toekomstige schoonouders. Wieskes moeder wenst haar
dochter niet in het huwelijk te zien treden met de zoon van een cafébaas. De moeder van Fred vindt haar zoon te goed om
met de bakkersdochter te trouwen. Het aanstaande koppel trekt zich van de mening van hun ouders weinig aan, maar de
situatie escaleert.
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
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)
Steffy doet Liam en Hope een schokkende onthulling over haar plannen voor de ophanden zijnde toekomst. Donna en Justin
betrekken Sally en Wyatt in hun plannen om Bill en Katie aan elkaar te koppelen.
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De Rolkrant 25.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend

Taylor spoort Steffy aan om te vechten voor Liam en hun gezin en niet voor het huwelijk van Hope en Liam. Bill en Katie
realiseren zich tijdens hun lunch bij Il Giardino dat iemand voor cupido speelt.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Rafe verklaart zijn liefde voor Hope. Abigail is niet in staat om Thomas te troosten en Ciara komt haar te hulp. Brady en
Theresa gaan op een date waar ze een verontruste Summer tegen het lijf lopen.
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Fotograaf aan het eind van de wereld, Chili
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Fishing Impossible seiz 2 - afl 1
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Tragikomedie over vier jonge meisjes, een actrice, een zangeres, een danseres en een studente die samen op gemeubelde
kamers wonen en hun strijd om hun toekomst. België 1941. Drama van Jan Vanderheyden.
Met o.a. Louisa Colpijn, Martha Dua, Vera Bosmans, Marina Candael en Toontje Janssens.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Kolkata with Sue Perkins. BBC
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Fotograaf aan het eind van de wereld, Chili
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Fishing Impossible seiz 2 - afl 1
Taylor spoort Steffy aan om te vechten voor Liam en hun gezin en niet voor het huwelijk van Hope en Liam. Bill en Katie
realiseren zich tijdens hun lunch bij Il Giardino dat iemand voor cupido speelt.
Rafe verklaart zijn liefde voor Hope. Abigail is niet in staat om Thomas te troosten en Ciara komt haar te hulp. Brady en
Theresa gaan op een date waar ze een verontruste Summer tegen het lijf lopen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit een kleine geschiedenis van alledaagse dingen van Harry Stalknecht.
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 22, 23 - Exelentie - Bastaard halve prijs - Come Back - Beestig
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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The best of the Bobby Setter Band Live
De Hemel op Aarde

25/11/2020

16:00

De Corona Quiz

25/11/2020

16:15

Moatje

25/11/2020

16:40

Mooi en Meedogenloos Afl. 8048

25/11/2020

17:05

Mooi en Meedogenloos Afl. 8049

25/11/2020

17:30

De Wensenboom Namiddag

25/11/2020

17:35

De Dingen Des Levens Afl. 12825

25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020

18:20
18:50
19:15
19:35
20:30
21:30
22:10

Carnaval in Aalst 2020
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
En Route - Smaakmakkers coronaproof
The Mekong with Sue Perkins
Stapland
Al het water van de wereld Deel 01
De Corona Quiz

25/11/2020

22:25

Aan Het Juiste Adres Op Woensdag

25/11/2020

23:10

Wafelijzers en schietgeweren

25/11/2020
25/11/2020

23:30
23:45

Denderland Boekenland
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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Pater Damiaan

uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Rafe verklaart zijn liefde voor Hope. Abigail is niet in staat om Thomas te troosten en Ciara komt haar te hulp. Brady en
Theresa gaan op een date waar ze een verontruste Summer tegen het lijf lopen.
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
1954. Charles Engel, bijgenaamd "Engeltje" heeft een gelukkig gezin. Zijn vrouw Martje heeft een café "De Hemel op aarde"
en hun enige zoon Alex zal binnen enkele dagen trouwen. Tijdens zijn legerdienst heeft Alex een zangeres Eva ontmoet die
nu het huwelijksbootje van Alex aan het wankelen brengt. Komische toestanden met Charles Janssens op zijn best. 1954
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
Taylor spoort Steffy aan om te vechten voor Liam en hun gezin en niet voor het huwelijk van Hope en Liam. Bill en Katie
realiseren zich tijdens hun lunch bij Il Giardino dat iemand voor cupido speelt.
De families Spencer en Logan komen samen als Thomas Forrester terugkeert uit New York met zijn zoon Douglas. Bill voelt
zich schuldig als hij wordt herinnerd aan de leugen die hij Thomas vertelde in de hoop dat hij weer terug zou komen bij
Caroline.
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, ...
Philip gaat naar Victor's ziekenhuiskamer om te vragen hoe hij het goed kan maken. Theresa vraagt waarom Summer aan
haar voordeur kwam opdagen en beschuldigt haar ervan geobsedeerd te zijn door Brady. Eric wordt verdoofd wakker in bed
naast Jennifer.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 5
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 1/4)
The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Al het water van de wereld Deel 01
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
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.
Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en
vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man
gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen.
Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946
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Nachtprogrammatie Evenaar
Carnaval in Aalst 2020
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
En Route - Smaakmakkers coronaproof
Bali - La Plange - Ijsjesroute
The Mekong with Sue Perkins
Stapland
Al het water van de wereld Deel 01
Mooi en Meedogenloos Afl. 8049
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De Dingen Des Levens Afl. 12825
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De Rolkrant 26.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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Aan Het Juiste Adres Op Donderdag
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Dierenrijk: Buffelkoersen
De Dingen Des Levens Afl. 12825
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Eclips TV In Beweging Afl. 23
Denderland Boekenland
Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918
Kroniek van een vreemde ontmoeting
Twaalf miljoen gaatjes
Kleistreken
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Yesterday
De Corona Quiz
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Moatje
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8049

Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 5
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 1/4)
Bali - La Plange - Ijsjesroute
The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Al het water van de wereld Deel 01
De families Spencer en Logan komen samen als Thomas Forrester terugkeert uit New York met zijn zoon Douglas. Bill voelt
zich schuldig als hij wordt herinnerd aan de leugen die hij Thomas vertelde in de hoop dat hij weer terug zou komen bij
Caroline.
Philip gaat naar Victor's ziekenhuiskamer om te vragen hoe hij het goed kan maken. Theresa vraagt waarom Summer aan
haar voordeur kwam opdagen en beschuldigt haar ervan geobsedeerd te zijn door Brady. Eric wordt verdoofd wakker in bed
naast Jennifer.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit Nobel Streven van Frits Van Oostrom.
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 24, 25 - Verloren verpakking - Ad Similis - Taragona - De man
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Buffelkoersen in Zuid-India
Philip gaat naar Victor's ziekenhuiskamer om te vragen hoe hij het goed kan maken. Theresa vraagt waarom Summer aan
haar voordeur kwam opdagen en beschuldigt haar ervan geobsedeerd te zijn door Brady. Eric wordt verdoofd wakker in bed
naast Jennifer.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Retro De Grote Oorlog 1914-1918
Kroniek van een vreemde ontmoeting speelfilm 1985 - 16+
Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984
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.
Afl. 1 Twee legendes uit Schelle zijn verwerkt in één verhaal: De Straffe Vloeker en de Witte Juffra.
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
De families Spencer en Logan komen samen als Thomas Forrester terugkeert uit New York met zijn zoon Douglas. Bill voelt
zich schuldig als hij wordt herinnerd aan de leugen die hij Thomas vertelde in de hoop dat hij weer terug zou komen bij
Caroline.
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Africa with David Attenborough
Op bezoek: Napels, een Groot Openluchttheater
De Daken van Parijs
Grote Draslanden
Veroveraars van de Douro-Vallei
De Corona Quiz
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Aan Het Juiste Adres Op Donderdag
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Wafelijzers en schietgeweren
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Denderland Boekenland
Na de liefde
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Nachtprogrammatie Evenaar
Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong
Vrouwen en mannen van: De Berbers van de 7de kunst
Africa with David Attenborough
Op bezoek: Napels, een Groot Openluchttheater
De Daken van Parijs
Grote Draslanden
Veroveraars van de Douro-Vallei
Dierenrijk: Zwemmen met beren
Dierenrijk: Komodovaranen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8050
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De Dingen Des Levens Afl. 12826
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De Rolkrant 27.11
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 Vrijdag

Ridge en Taylor verwelkomen hun zoon, terwijl ze zich voorbereiden op het vertrek van hun dochter. Thomas is ontroerd
als Hope moeite doet om een band te krijgen met Douglas.
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, ...
Andre belt Hope, maakt haar bewust onzeker als hij zegt dat hij onschuldig zal worden bevonden aan de moord op Stefano.
Abe is getuige van een intiem moment tussen Ciara en Theo.
Episode 4 Cape
Napels, een Groot Openluchttheater, Italië
De Daken van Parijs
Malaisië, De Grote Draslanden
Veroveraars van de Douro-Vallei
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De nomaden van de Mekong, Vietnam
De Berbers van de 7de kunst, Marokko
Episode 4 Cape
Napels, een Groot Openluchttheater, Italië
De Daken van Parijs
Malaisië, De Grote Draslanden
Veroveraars van de Douro-Vallei
Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada
Komodovaranen, Indonesië
Ridge en Taylor verwelkomen hun zoon, terwijl ze zich voorbereiden op het vertrek van hun dochter. Thomas is ontroerd als
Hope moeite doet om een band te krijgen met Douglas.
Andre belt Hope, maakt haar bewust onzeker als hij zegt dat hij onschuldig zal worden bevonden aan de moord op Stefano.
Abe is getuige van een intiem moment tussen Ciara en Theo.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit Zondag dus, samengesteld doorhet lezerscollectief Wablieft en uitgegeven door uitgeverij 'vrijdag' .
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, In de schaduw van de Goden documentaire 1975, 't Kan verkeren
korte speelfilm 1993, De laatste voetganger korte speelfilm 1975, Het Manneke 20
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
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Eclips TV In Beweging Afl. 24
Denderland Boekenland
De Herkenwijsjes
Uilenspiegel Leeft Nog
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Naar de markt Boedapest
En Route - Smaakmakkers coronaproof
Op Stap Zomer 2020
Op bezoek: Van Georgia tot de Mississippidelta
Op Bezoek: Een hartelijk weerzien in Vietnam
Wijnland - Spanje
De Daken van Tokio
De Corona Quiz
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Denderland Boekenland
Kroniek van een vreemde ontmoeting
Nachtprogrammatie Evenaar
Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken
Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk
Op Bezoek: De wentelwiek van Matafe
Dierenrijk: De comeback van Gorongosa
Dierenrijk: Vogelspinnen
Naar de markt Boedapest
En Route - Smaakmakkers coronaproof

gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. De tocht van Pierre Roobaert uit Lot naar het gevangenkamp van Stalag,
Sandbostel. Een verhaal over moed, volharding, en vriendschap.
Andre belt Hope, maakt haar bewust onzeker als hij zegt dat hij onschuldig zal worden bevonden aan de moord op Stefano.
Abe is getuige van een intiem moment tussen Ciara en Theo.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader
van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
Ridge en Taylor verwelkomen hun zoon, terwijl ze zich voorbereiden op het vertrek van hun dochter. Thomas is ontroerd
als Hope moeite doet om een band te krijgen met Douglas.
De families Spencer, Forrester en Logan komen bijeen om een van hen te eren. Onafhankelijk van elkaar zien Taylor
en Thomas hoe Hope en Douglas een band met elkaar krijgen.
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 sessie met Marlena en vertelt wat ze met Ben heeft gedaan. Justin en Brady proberen Victor te laten
vertellen wat er met Deimos is gebeurd, maar hij waarschuwt zijn neef/kleinzoon om het met rust te laten.
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 1/4)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van Georgia tot de Mississippidelta, USA
Een hartelijk weerzien in Vietnam
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
De Daken van Tokio
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 vandaag Roger Bolders (acteur) en
gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Kroniek van een vreemde ontmoeting speelfilm 1985 - 16+
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken
Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk
De Wentelwiek van Matafe, La Reunion
De comeback van Gorongosa, Mozambique
Vogelspinnen, Cambodja
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 1/4)
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Op Stap Zomer 2020
Op bezoek: Van Georgia tot de Mississippidelta
Op Bezoek: Een hartelijk weerzien in Vietnam
Wijnland - Spanje
De Daken van Tokio
De Dingen Des Levens Afl. 12823
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De Rolkrant 28.11
De Corona Quiz
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Kleistreken
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Retro Eclips: Premetro Antwerpen
Denderland Boekenland
Hellegat
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Oud Antwerpen
Moatje
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Eclips en Vrienden BV - Koen Crucke
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Margriet Tussen De Mensen
Lavaux, wijn uit de alpen
Prosecco
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Naar de markt Firenze
Fishing Impossible
Carribean With Simon Reeve
Wafelijzers en schietgeweren
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Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van Georgia tot de Mississippidelta, USA
Een hartelijk weerzien in Vietnam
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
De Daken van Tokio
Hope bekent aan Caroline dat ze Stefano heeft neergeschoten... en deelt dan haar zorg dat Deimos misschien wel degene is
die verantwoordelijk is voor Bo's dood.
Rafe verklaart zijn liefde voor Hope. Abigail is niet in staat om Thomas te troosten en Ciara komt haar te hulp. Brady en
Theresa gaan op een date waar ze een verontruste Summer tegen het lijf lopen.
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 21 - Juwelen - Chorus Angelorum - Titlis - You Gotta Stop
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. 2 De Veerman. 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 vandaag Roger Bolders (acteur)
en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.
Retro Premetro Antwerpen
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
In Hellegat is de ooit bloeiende industrie van de steenbakkerijen teloor gegaan. De bazen van de steenbakkerijen hebben
een nieuwe bestemming bedacht voor hun bedrijf: het opslaan van chemisch afval in de kleiputten, dit tot grote ergernis van
de opkomende milieubeweging. 1980. Regisseur Patrick Le Bon en hoofdrollen Jos Verbist, Paul 's Jongers en An Nelissen.
We keren terug in het verleden van Antwerpen
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Koen Crucke te gast.
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
Lavaux, wijn uit de alpen
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Naar de markt te Firenze (Italië)
Fishing Impossible episode 5
Carribean With Simon Reeve
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
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Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen Noord-Amerika
De Dingen Des Levens Afl. 12825
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De Dingen Des Levens Afl. 12826
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De Rolkrant 29.11
De Corona Quiz
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes
Denderland Boekenland
MuziekSpecial Freddy Davis
MuziekSpecial Freddy Davis
The best of the Bobby Setter Band Live
Waargebeurde Oorlogsfeiten Meensel-Kiezegem
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Y Manana
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De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag
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Sportbeat op zondag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8047
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8048
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8049
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8050

de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
In Kluis wordt integraal verteld vanuit het standpunt van een doofstomme boswachter die de ruïne van een middeleeuws
kasteel bewoont. Vanuit zijn uitkijktoren begluurt hij met een telescoop een kunstschilder, die zich samen met een jonge
vrouw eveneens uit de wereld heeft teruggetrokken.
1978. Regie: Jan Gruyaert met Bert André, Herman Jacobs en Myriam Nuyten
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Op bezoek door Noord-Amerika
Philip gaat naar Victor's ziekenhuiskamer om te vragen hoe hij het goed kan maken. Theresa vraagt waarom Summer aan
haar voordeur kwam opdagen en beschuldigt haar ervan geobsedeerd te zijn door Brady. Eric wordt verdoofd wakker in bed
naast Jennifer.
Andre belt Hope, maakt haar bewust onzeker als hij zegt dat hij onschuldig zal worden bevonden aan de moord op Stefano.
Abe is getuige van een intiem moment tussen Ciara en Theo.
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 9, Klein Tibet 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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 103de aflevering
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
Muziekspecial met Freddy Davis (deel 1)
Muziekspecial met Freddy Davis (deel 2)
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen
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.
Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. Hij is
blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren en zo
moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft geen
geld meer en tracht te overleven.
Emile Degelin (1966) Jacques Dufilho • Claudia Bremer • Janine Bisschops • Ketty Van de Poel • Jan Reusens
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 103de 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
Steffy doet Liam en Hope een schokkende onthulling over haar plannen voor de ophanden zijnde toekomst. Donna en Justin
betrekken Sally en Wyatt in hun plannen om Bill en Katie aan elkaar te koppelen.
Taylor spoort Steffy aan om te vechten voor Liam en hun gezin en niet voor het huwelijk van Hope en Liam. Bill en Katie
realiseren zich tijdens hun lunch bij Il Giardino dat iemand voor cupido speelt.
De families Spencer en Logan komen samen als Thomas Forrester terugkeert uit New York met zijn zoon Douglas. Bill voelt
zich schuldig als hij wordt herinnerd aan de leugen die hij Thomas vertelde in de hoop dat hij weer terug zou komen bij
Caroline.
Ridge en Taylor verwelkomen hun zoon, terwijl ze zich voorbereiden op het vertrek van hun dochter. Thomas is ontroerd
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De Alpen
Africa with David Attenborough
Stapland
Denderland Boekenland
Tim Frazer jaagt op geheimzinninge moordenaar
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Nachtprogrammatie Evenaar
Sportbeat op zondag
Rome, Villa Borghese
Africa with David Attenborough
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder
Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk
Mooi en Meedogenloos Afl. 8051
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7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12827

als Hope moeite doet om een band te krijgen met Douglas.
De families Spencer, Forrester en Logan komen bijeen om een van hen te eren. Onafhankelijk van elkaar zien Taylor
en Thomas hoe Hope en Douglas een band met elkaar krijgen.
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Episode 4 Cape
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar
die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en de
waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster
in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt
ondertussen een spoor. 1964
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Episode 4 Cape
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Peru, De Grote Draslanden
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar
Het bloemenvolk, Indonesië
De families Spencer, Forrester en Logan komen bijeen om een van hen te eren. Onafhankelijk van elkaar zien Taylor
en Thomas hoe Hope en Douglas een band met elkaar krijgen.
Abigail heeft een sessie met Marlena en vertelt wat ze met Ben heeft gedaan. Justin en Brady proberen Victor te laten
vertellen wat er met Deimos is gebeurd, maar hij waarschuwt zijn neef/kleinzoon om het met rust te laten.

