
30/11/2020 8:00 De Rolkrant 30.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/11/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest een voor uit visje bij de thee van Annie MG Smidt.

30/11/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

30/11/2020 10:05 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

30/11/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 11, Himachal Pradesh kleinnood in de Himalaja doc. 1983

30/11/2020 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

30/11/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

30/11/2020 12:05 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

30/11/2020 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 12827 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.

30/11/2020 13:35 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/11/2020 13:55 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

30/11/2020 14:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

30/11/2020 14:40 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder 

doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in het 

gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

30/11/2020 16:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

30/11/2020 16:15 Pasen Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt 

zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel

30/11/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8051 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.

30/11/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8052 Bill en Katie genieten van de 'toevallige' ontmoetingen die hun anonieme cupido heeft geregeld. Taylor herbeleeft een 

moment uit haar verleden met Ridge en heeft niet in de gaten dat Brooke toekijkt.

30/11/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

30/11/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12828 Victor doet Nicole een aanbod.  Summer neemt contact met Brady.  Steve pakt zijn spullen in en trekt het huis uit.  

Fynn komt langs om Kayla te controleren.  

30/11/2020 18:20 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

30/11/2020 18:50 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

30/11/2020 19:15 Dierenrijk: De olifant en de mens De olifant en de mens, Zambia

30/11/2020 19:35 Parkinson - Straatmuzikanten - filmfestival mountain on stage Parkinson - Straatmizikanten - filmfestival mountain on stage

30/11/2020 20:05 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

30/11/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

30/11/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

30/11/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank



30/11/2020 23:10 Moatje 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)

30/11/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

30/11/2020 23:45 In De Schaduw van Jozef Peeters In De Schaduw van Jozef Peeters - Deze documentaire gaat dieper in het leven van Jozef Peeters zijn familie. Godelieve 

(zijn dochter) staat ook centraal in deze documentaire. Dankzij haar is het appartement van Jozef Peeters nog te bezichtigen. 

Regie Richtie

1/12/2020 0:05 Beeldverhalen Het ontstaan van een "Suske en Wiske" stripverhaal: vanaf de tekeningen door Willy Vandersteen, het verder uitwerken 

in zijn studio tot het drukken van het album en het lezen door de kinderen. 1974

1/12/2020 0:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/12/2020 0:30 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

1/12/2020 1:25 Vrouwen en mannen van: Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma

1/12/2020 1:40 Jagen op Pythons Jagen op Pythons

1/12/2020 1:55 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

1/12/2020 2:50 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

1/12/2020 3:20 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

1/12/2020 3:55 Dierenrijk: Rode vuurmieren, Australië Rode vuurmieren, Australië

1/12/2020 4:10 Parkinson - Straatmuzikanten - filmfestival mountain on stage Parkinson - Straatmizikanten - filmfestival mountain on stage

1/12/2020 4:40 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

1/12/2020 5:45 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

1/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8052 Bill en Katie genieten van de 'toevallige' ontmoetingen die hun anonieme cupido heeft geregeld. Taylor herbeleeft een 

moment uit haar verleden met Ridge en heeft niet in de gaten dat Brooke toekijkt.

1/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12828 Victor doet Nicole een aanbod.  Summer neemt contact met Brady.  Steve pakt zijn spullen in en trekt het huis uit.  

Fynn komt langs om Kayla te controleren.  

1/12/2020 8:00 De Rolkrant 01.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit Broere van Bart Moeyaert, uitgeverij Querido (afl.1)

1/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

1/12/2020 10:05 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

1/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 37 en Perk die Heerlijke deel 1 (afl 28)

1/12/2020 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/12/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

1/12/2020 12:15 Uw verhaal: Gene Thomas Dorine Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

1/12/2020 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12828 Victor doet Nicole een aanbod.  Summer neemt contact met Brady.  Steve pakt zijn spullen in en trekt het huis uit.  

Fynn komt langs om Kayla te controleren.  

1/12/2020 13:10 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/12/2020 13:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

1/12/2020 13:40 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes. 

1/12/2020 15:30 Eclips en Vrienden Zorg - Geluksprofessor Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

1/12/2020 16:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

1/12/2020 16:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 



op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

1/12/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8052 Bill en Katie genieten van de 'toevallige' ontmoetingen die hun anonieme cupido heeft geregeld. Taylor herbeleeft een 

moment uit haar verleden met Ridge en heeft niet in de gaten dat Brooke toekijkt.

1/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8053 Taylor en Brooke rakelen hun vijandige geschiedenis op, nadat Taylor bekent dat ze een heimelijk motief heeft. 

Thomas doet Hope een schokkende onthulling over zijn relatie met Caroline.

1/12/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12829 Abigail doet haar best om een hysterische Thomas te kalmeren; Chad en JJ sporen op in haar motelkamer.  Hope krijgt een 

anoniem telefoontje en wordt ze aangespoord om achter Deimos aan te gaan voor Bo's ontvoering.

1/12/2020 18:20 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

1/12/2020 18:45 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

1/12/2020 19:10 En Route - Smaakmakkers coronaproof En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 2/4)

1/12/2020 19:30 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

1/12/2020 20:25 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

1/12/2020 21:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

1/12/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

1/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

1/12/2020 23:10 Moatje 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)

1/12/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

1/12/2020 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

2/12/2020 0:00 Jeus van Moeder Crisje Jeus van Moeder Crisje - Een leven in twee werelden - Documentaire naar het jonge leven van een Medium genaamd 

Jozef Rulof. Regie: Richtie

2/12/2020 0:20 Ganga Een serie impressies over enkele aspecten van het dagelijks leven aan de boorden van de Ganges in India.

2/12/2020 0:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

2/12/2020 0:40 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

2/12/2020 1:35 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

2/12/2020 2:05 Muziek bij Evenaar: In de ban van de Pinguiss In de ban van de Pinguiss, Cameroun

2/12/2020 2:20 De keuken van de Allen-Clan De keuken van de Allen-Clan in Ierland

2/12/2020 2:40 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

2/12/2020 3:05 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

2/12/2020 3:35 En Route - Smaakmakkers coronaproof En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 2/4)

2/12/2020 3:50 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

2/12/2020 4:50 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

2/12/2020 5:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

2/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8053 Taylor en Brooke rakelen hun vijandige geschiedenis op, nadat Taylor bekent dat ze een heimelijk motief heeft. 

Thomas doet Hope een schokkende onthulling over zijn relatie met Caroline.

2/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12829 Abigail doet haar best om een hysterische Thomas te kalmeren; Chad en JJ sporen op in haar motelkamer.  Hope krijgt een 

anoniem telefoontje en wordt ze aangespoord om achter Deimos aan te gaan voor Bo's ontvoering.

2/12/2020 8:00 De Rolkrant 02.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Mevrouw Verona daalt de heuvel af,' Dimitri Verhulst, uitgeverij Contact (afl. 2)

2/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

2/12/2020 10:05 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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



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

2/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 59, Met de camera door Heverlee 1969-70 

2/12/2020 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/12/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel

 (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

2/12/2020 12:10 De Dingen Des Levens Afl. 12829 Abigail doet haar best om een hysterische Thomas te kalmeren; Chad en JJ sporen op in haar motelkamer.  Hope krijgt een 

anoniem telefoontje en wordt ze aangespoord om achter Deimos aan te gaan voor Bo's ontvoering.

2/12/2020 12:50 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/12/2020 13:10 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

2/12/2020 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 4/6

2/12/2020 14:15 Havenmuziek Een lach en een traan in Antwerpse volksfilm rond drie vrolijke zeelui die in de havenbuurt liefde en rust opzoeken maar 

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

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

2/12/2020 15:35 Uw verhaal: Om nooit te vergeten De eerste coronagolf was best wel hevig voor bewoners, familie en medewerkers in WZC De Vliet, Zele en WZC Sint Jozef,

 Moerzeke. Een impressie-document doorspekt met dagboekfragmenten van medewerkers.

2/12/2020 16:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

2/12/2020 16:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

2/12/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8053 Taylor en Brooke rakelen hun vijandige geschiedenis op, nadat Taylor bekent dat ze een heimelijk motief heeft. 

Thomas doet Hope een schokkende onthulling over zijn relatie met Caroline.

2/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8054 De woordenwisseling tussen Brooke en Taylor dreigt uit de hand te lopen. Ridge weet net op tijd in te grijpen. Wyatt deelt 

zijn levenservaring met een bezorgde Liam en stelt hem enkele lastige vragen.

2/12/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12830 Hope en Rafe bespreken haar ontmoeting met Deimos. Hoe kunnen ze zijn bekentenis, Bo's ontvoering, bewijzen? 

Nicole ondervraagt Deimos over Helena en krijgt hem aan het praten over zijn verloren liefde. 

2/12/2020 18:20 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 6

2/12/2020 18:55 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

2/12/2020 19:25 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

2/12/2020 20:20 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

2/12/2020 21:15 En Route - Smaakmakkers coronaproof En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 2/4)

2/12/2020 21:35 Al het water van de wereld Deel 02 Al het water van de wereld Deel 02

2/12/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

2/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

2/12/2020 23:10 Moatje 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)

2/12/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

2/12/2020 23:45 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 



Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

3/12/2020 0:40 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

3/12/2020 0:50 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

3/12/2020 1:50 Mekka Op bezoek naar Mekka

3/12/2020 2:45 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 6

3/12/2020 3:20 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

3/12/2020 3:50 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

3/12/2020 4:50 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

3/12/2020 5:45 En Route - Smaakmakkers coronaproof En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 2/4)

3/12/2020 6:05 Al het water van de wereld Deel 02 Al het water van de wereld Deel 02

3/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8054 De woordenwisseling tussen Brooke en Taylor dreigt uit de hand te lopen. Ridge weet net op tijd in te grijpen. Wyatt deelt 

zijn levenservaring met een bezorgde Liam en stelt hem enkele lastige vragen.

3/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12830 Hope en Rafe bespreken haar ontmoeting met Deimos. Hoe kunnen ze zijn bekentenis, Bo's ontvoering, bewijzen? 

Nicole ondervraagt Deimos over Helena en krijgt hem aan het praten over zijn verloren liefde. 

3/12/2020 8:00 De Rolkrant 03.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven bij 

Hoogland & VanKlaveren (afl 3)

3/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

3/12/2020 10:05 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

3/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 8, Groenland    documentaire   1978.

3/12/2020 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/12/2020 11:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

3/12/2020 12:10 De Dingen Des Levens Afl. 12830 Hope en Rafe bespreken haar ontmoeting met Deimos. Hoe kunnen ze zijn bekentenis, Bo's ontvoering, bewijzen? Nicole 

ondervraagt Deimos over Helena en krijgt hem aan het praten over zijn verloren liefde. 

3/12/2020 12:55 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/12/2020 13:15 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

3/12/2020 13:30 In alle stilte Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke 

notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert. 

1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel

3/12/2020 15:10 Kleistreken 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.

3/12/2020 15:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

3/12/2020 16:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

3/12/2020 16:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

3/12/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8054 De woordenwisseling tussen Brooke en Taylor dreigt uit de hand te lopen. Ridge weet net op tijd in te grijpen. Wyatt deelt 

zijn levenservaring met een bezorgde Liam en stelt hem enkele lastige vragen.

3/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8055 Ridge is onder de indruk van de sportieve kledinglijn van Sally en vraagt haar bij Forrester Creations te blijven. Flo is geroerd 

door Wyatts verzoek en Quinns enthousiasme bij hun reünie.



3/12/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12831 Claire en Henry onderbreken Theo's aanval op Mark.  Op het schoolbal belooft Theo Ciara een magische nacht. Ze zijn er 

zich niet van bewust dat Mark iets anders in gedachten heeft.  Marlena deelt haar zorgen over Eric met Belle. 

3/12/2020 18:20 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

3/12/2020 19:25 Op Bezoek: Fietsmachines, Guatemala Fietsmachines, Guatemala

3/12/2020 19:40 De Daken van New York De Daken van New York

3/12/2020 20:35 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

3/12/2020 21:30 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

3/12/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

3/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

3/12/2020 23:10 Moatje 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)

3/12/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

3/12/2020 23:45 Diefstal Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt 

de pull terug naar de winkel. 1968

4/12/2020 0:05 Perfo O is opgesloten. Hij weigert zich bij die toestand neer te leggen maar zijn ontsnappingspogingen mislukken jammerlijk.

4/12/2020 0:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

4/12/2020 0:25 Op Bezoek: Op stap langs de Camino Op stap langs de Camino (Spanje)

4/12/2020 1:25 Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar

4/12/2020 1:55 Vrouwen en mannen van: De Berbers van de 7de kunst De Berbers van de 7de kunst, Marokko

4/12/2020 2:20 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

4/12/2020 3:30 Op Bezoek: Fietsmachines, Guatemala Fietsmachines, Guatemala

4/12/2020 3:45 De Daken van New York De Daken van New York

4/12/2020 4:40 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

4/12/2020 5:35 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

4/12/2020 6:05 Dierenrijk: Insectensmokkel Insectensmokkel, Bolivië

4/12/2020 6:25 Dierenrijk: Vrede tussen mens en olifant Vrede tussen mens en olifant, Sri Lanka

4/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8055 Ridge is onder de indruk van de sportieve kledinglijn van Sally en vraagt haar bij Forrester Creations te blijven. Flo is geroerd 

door Wyatts verzoek en Quinns enthousiasme bij hun reünie.

4/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12831 Claire en Henry onderbreken Theo's aanval op Mark.  Op het schoolbal belooft Theo Ciara een magische nacht. Ze zijn er 

zich niet van bewust dat Mark iets anders in gedachten heeft.  Marlena deelt haar zorgen over Eric met Belle. 

4/12/2020 8:00 De Rolkrant 04.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit ' Alle verhalen' van Roald Dahl,  het kortverhaal: 'Op weg naar de hemel', uitgegeven bij Meulenhoff 

(afl 4).

4/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

4/12/2020 10:05 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

4/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 29, 30 - De geschiedenis herleeft - De clown - Energie - diamant 2 - 

Het hout in de haven - Arm Vlaanderen - Zaroegoe

4/12/2020 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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



uitdaging, ...

4/12/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

4/12/2020 12:05 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk, 

Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten 

in de kou. 

4/12/2020 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 12831 Claire en Henry onderbreken Theo's aanval op Mark.  Op het schoolbal belooft Theo Ciara een magische nacht. Ze zijn er 

zich niet van bewust dat Mark iets anders in gedachten heeft.  Marlena deelt haar zorgen over Eric met Belle. 

4/12/2020 13:45 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/12/2020 14:05 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

4/12/2020 14:20 Close Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig 

ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht van 

deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet

4/12/2020 16:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

4/12/2020 16:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

4/12/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8055 Ridge is onder de indruk van de sportieve kledinglijn van Sally en vraagt haar bij Forrester Creations te blijven. Flo is geroerd 

door Wyatts verzoek en Quinns enthousiasme bij hun reünie.

4/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8056 Quinn biedt met tegenzin haar excuses aan Sally aan, omdat Wyatt haar daartoe gedwongen heeft. Wyatt staat perplex 

als Sally vertelt dat ze toch overweegt voor Spencer te werken.

4/12/2020 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12832 Chad vertelt Jennifer en JJ over zijn beproeving met Abigail. Hope en Rafe hebben een leuke, ontspannen avond. 

Kayla daagt op bij Steve, die wil praten over Joey. Joey en Jade wisselen provocerende teksten uit. 

4/12/2020 18:20 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

4/12/2020 19:20 En Route - Smaakmakkers coronaproof En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 2/4)

4/12/2020 19:35 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

4/12/2020 20:00 Op Bezoek: In de schaduw van de tempels, Cambodja In de schaduw van de tempels, Cambodja

4/12/2020 20:15 Op Bezoek: Het ijsfestival, Mongolië Het ijsfestival, Mongolië

4/12/2020 20:40 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

4/12/2020 21:10 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

4/12/2020 22:10 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

4/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel 

(journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

4/12/2020 23:10 Moatje 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)

4/12/2020 23:35 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

4/12/2020 23:50 Mam'zelle Souris Mam'zelle Souris - Sletches

5/12/2020 0:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

5/12/2020 0:50 Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië

5/12/2020 1:20 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

5/12/2020 1:50 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique



5/12/2020 2:20 Dierenrijk: De onuitroeibare reuzenpad, Australië De onuitroeibare reuzenpad, Australië

5/12/2020 2:35 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

5/12/2020 3:30 En Route - Smaakmakkers coronaproof En Route - Smaakmakkers coronaproof (deel 2/4)

5/12/2020 3:50 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

5/12/2020 4:10 Op Bezoek: In de schaduw van de tempels, Cambodja In de schaduw van de tempels, Cambodja

5/12/2020 4:30 Op Bezoek: Het ijsfestival, Mongolië Het ijsfestival, Mongolië

5/12/2020 4:50 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

5/12/2020 5:10 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

5/12/2020 5:40 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

5/12/2020 6:30 De Dingen Des Levens Afl. 12828 Victor doet Nicole een aanbod.  Summer neemt contact met Brady.  Steve pakt zijn spullen in en trekt het huis uit.  

Fynn komt langs om Kayla te controleren.  

5/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12829 Abigail doet haar best om een hysterische Thomas te kalmeren; Chad en JJ sporen op in haar motelkamer.  Hope krijgt een 

anoniem telefoontje en wordt ze aangespoord om achter Deimos aan te gaan voor Bo's ontvoering.

5/12/2020 8:00 De Rolkrant 05.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/12/2020 9:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

5/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

5/12/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 13, Verscheurde schoonheid    documentaire 1990, Everything Big  documentaire  

1993, Smidje Smee animatiefilm  1942, Navel van de Middellandse zee documentaire   1980

5/12/2020 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/12/2020 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

5/12/2020 11:55 Kleistreken Afl. 3 De bellenman en de kleiraapster. 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.

5/12/2020 12:10 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Patrick Van Gompel

 (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank

5/12/2020 13:00 Retro Eclips: De Ridders Stalen Ros Retro De Ridders Stalen Ros

5/12/2020 13:20 Retro Eclips: Muziek is schoon Retro over Muziek is schoon

5/12/2020 13:40 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

5/12/2020 13:50 Kroniek van een vreemde ontmoeting Kroniek van een vreemde ontmoeting  speelfilm 1985 - 16+

5/12/2020 14:35 Na de liefde 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.

5/12/2020 16:05 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

5/12/2020 16:35 Eclips en Vrienden BV - Hugo Broos Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Hugo Broos te gast. 

5/12/2020 17:05 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/12/2020 17:10 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

5/12/2020 18:05 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

5/12/2020 18:35 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

5/12/2020 19:35 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)



5/12/2020 20:30 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

5/12/2020 21:25 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

5/12/2020 21:50 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

5/12/2020 22:55 Moatje 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)

5/12/2020 23:20 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

5/12/2020 23:35 Waargebeurde Oorlogsfeiten Meensel-Kiezegem 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.

6/12/2020 1:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

6/12/2020 1:05 Doorheen China - Japan Op bezoek door China en Japan

6/12/2020 6:30 De Dingen Des Levens Afl. 12830 Hope en Rafe bespreken haar ontmoeting met Deimos. Hoe kunnen ze zijn bekentenis, Bo's ontvoering, bewijzen? 

Nicole ondervraagt Deimos over Helena en krijgt hem aan het praten over zijn verloren liefde. 

6/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12831 Claire en Henry onderbreken Theo's aanval op Mark.  Op het schoolbal belooft Theo Ciara een magische nacht. Ze zijn er 

zich niet van bewust dat Mark iets anders in gedachten heeft.  Marlena deelt haar zorgen over Eric met Belle. 

6/12/2020 8:00 De Rolkrant 06.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/12/2020 9:00 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

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

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

6/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

6/12/2020 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 12, Morgau  Experiment  film 1980, Chasing "Rainbows" korte  speelfilm  1980, 

Bittere honing  speelfilm 1987, Antoon  de Flierefluiter trailer   1942  

6/12/2020 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/12/2020 11:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  104de aflevering

6/12/2020 12:00 Eclips TV Op Stap: Hofkouter & Sint Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

6/12/2020 12:15 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

6/12/2020 12:25 Dionne Warwick Muziekspecial met Dionne Warwick

6/12/2020 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 5/6

6/12/2020 14:20 Bastaard halve prijs Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973

6/12/2020 14:50 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van een 

begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben, 

Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

6/12/2020 16:25 Taragona Taragona, korte speelfilm uit 1980

6/12/2020 16:40 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  104de aflevering

6/12/2020 17:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/12/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

6/12/2020 18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8052 Bill en Katie genieten van de 'toevallige' ontmoetingen die hun anonieme cupido heeft geregeld. Taylor herbeleeft een 

moment uit haar verleden met Ridge en heeft niet in de gaten dat Brooke toekijkt.

6/12/2020 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8053 Taylor en Brooke rakelen hun vijandige geschiedenis op, nadat Taylor bekent dat ze een heimelijk motief heeft. 

Thomas doet Hope een schokkende onthulling over zijn relatie met Caroline.

6/12/2020 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8054 De woordenwisseling tussen Brooke en Taylor dreigt uit de hand te lopen. Ridge weet net op tijd in te grijpen. Wyatt deelt 

zijn levenservaring met een bezorgde Liam en stelt hem enkele lastige vragen.



6/12/2020 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8055 Ridge is onder de indruk van de sportieve kledinglijn van Sally en vraagt haar bij Forrester Creations te blijven. Flo is geroerd 

door Wyatts verzoek en Quinns enthousiasme bij hun reünie.

6/12/2020 19:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8056 Quinn biedt met tegenzin haar excuses aan Sally aan, omdat Wyatt haar daartoe gedwongen heeft. Wyatt staat perplex 

als Sally vertelt dat ze toch overweegt voor Spencer te werken.

6/12/2020 20:05 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

6/12/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

6/12/2020 22:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

6/12/2020 23:05 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

6/12/2020 23:20 Vrijgezel Met 40 Kinderen Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam van een 

verre en schatrijke nicht. Indien hij echter aanspraak wenst te maken op de erfenis moet hij het voortbestaan waarborgen 

van een tehuis voor 40 weeskinderen. Zijn opvattingen over opvoeding botsen echter al weleens met die van directrice 

Juliette Akkermans. De hoofdrollen waren voor Charles Janssens en Co Flower. 

7/12/2020 0:45 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

7/12/2020 1:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

7/12/2020 1:20 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

7/12/2020 2:10 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

7/12/2020 3:15 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

7/12/2020 4:15 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

7/12/2020 5:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

7/12/2020 6:05 Vrouwen en mannen van: De kampioenen van Rurutu De kampioenen van Rurutu, Polinesië

7/12/2020 6:25 Dierenrijk: Paardenraces in de outback Paardenraces in de outback, Australië

7/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8056 Quinn biedt met tegenzin haar excuses aan Sally aan, omdat Wyatt haar daartoe gedwongen heeft. Wyatt staat perplex 

als Sally vertelt dat ze toch overweegt voor Spencer te werken.

7/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12832 Chad vertelt Jennifer en JJ over zijn beproeving met Abigail. Hope en Rafe hebben een leuke, ontspannen avond. 

Kayla daagt op bij Steve, die wil praten over Joey. Joey en Jade wisselen provocerende teksten uit. 


