
7/12/2020 8:00 De Rolkrant 07.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest :'En na de oorlog'; Geert de Kockere, uitgeverij De Eenhoorn  (afl 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

7/12/2020 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.

7/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Olympiade 1936  (deel 1) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen 

7/12/2020 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, ...

7/12/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

7/12/2020 12:05 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

7/12/2020 13:00 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. 

7/12/2020 13:45 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/12/2020 14:00 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

7/12/2020 14:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

7/12/2020 14:40 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de 

inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. 

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. Filmdebuut van 

Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... Duitse soldaat! 1961. 

Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, 

Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

7/12/2020 15:55 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.

7/12/2020 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de 

dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat tante 

haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen 

en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.  

Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.  

Aflevering 1

7/12/2020 16:30 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 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

7/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8057 Katie en Bill zijn wederom gekoppeld, ditmaal voor een romantisch diner voor twee, gemaakt door 'Chef Chambre'. 

Ridge laat Brooke weten wat Taylor heeft gezegd over hun kinderen en dat leidt tot de nodige ergernis.

7/12/2020 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, ...

7/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12833 Het schoolbal is bezig en Ciara en Theo lijken een fijne avond te hebben. Kate en Deimos vieren hun nieuwe partnership. 

Victor en Nicole bezegelen hun deal om Deimos ten val te brengen en vertellen dit eerlijk aan Justin.

7/12/2020 18:20 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

7/12/2020 18:50 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

7/12/2020 19:15 Dierenrijk: Slakkenplaag Slakkenplaag in Miami



7/12/2020 19:30 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

7/12/2020 19:50 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

7/12/2020 20:05 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

7/12/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

7/12/2020 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.

7/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

7/12/2020 23:10 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

7/12/2020 23:25 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

7/12/2020 23:40 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971

8/12/2020 0:00 Ganga Een serie impressies over enkele aspecten van het dagelijks leven aan de boorden van de Ganges in India.

8/12/2020 0:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

8/12/2020 0:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

8/12/2020 1:15 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

8/12/2020 1:40 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

8/12/2020 2:40 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

8/12/2020 3:10 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

8/12/2020 3:40 Dierenrijk: Slakkenplaag Slakkenplaag in Miami

8/12/2020 3:55 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

8/12/2020 4:15 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

8/12/2020 4:35 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

8/12/2020 5:40 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

8/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8057 Katie en Bill zijn wederom gekoppeld, ditmaal voor een romantisch diner voor twee, gemaakt door 'Chef Chambre'. 

Ridge laat Brooke weten wat Taylor heeft gezegd over hun kinderen en dat leidt tot de nodige ergernis.

8/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12833 Het schoolbal is bezig en Ciara en Theo lijken een fijne avond te hebben. Kate en Deimos vieren hun nieuwe partnership. 

Victor en Nicole bezegelen hun deal om Deimos ten val te brengen en vertellen dit eerlijk aan Justin.

8/12/2020 8:00 De Rolkrant 08.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest uit de bundel 'Lees je mee(r), een selectie van het lezerscollectief: Van de jongen die een eikenhouten stoeltje 

at, Edward Van de Vendel uitgegeven door De Eenhoorn' (afl 6)

8/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

8/12/2020 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.

8/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Olympiade 1936  (deel 2)   Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

8/12/2020 11:00 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, ...

8/12/2020 11:05 Eclips TV Op Stap: Bezoek Japanse Tuin Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

8/12/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

8/12/2020 12:10 Uw verhaal: De Marktkramer Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

8/12/2020 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12833 Het schoolbal is bezig en Ciara en Theo lijken een fijne avond te hebben. Kate en Deimos vieren hun nieuwe partnership. 

Victor en Nicole bezegelen hun deal om Deimos ten val te brengen en vertellen dit eerlijk aan Justin.

8/12/2020 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/12/2020 13:25 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

8/12/2020 13:40 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in 

een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 1975. 

Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

8/12/2020 15:25 Eclips en Vrienden Zorg - Huisartsen Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

8/12/2020 15:55 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.

8/12/2020 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de 

dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat tante 

haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen 

en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.  

Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.  

Aflevering 2

8/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8057 Katie en Bill zijn wederom gekoppeld, ditmaal voor een romantisch diner voor twee, gemaakt door 'Chef Chambre'. 

Ridge laat Brooke weten wat Taylor heeft gezegd over hun kinderen en dat leidt tot de nodige ergernis.

8/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

8/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8058 Bill en Katie vinden het tijd om uit te zoeken wie hun anonieme cupido is. Brooke beschuldigt Taylor ervan Hope en Steffy 

te gebruiken om hun onderlinge rivaliteit in stand te houden.

8/12/2020 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, ...

8/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12834 Terwijl hun ouders samenkomen op het politiebureau, worden Ciara, Claire en Joey (samen met Henry en Jade) beschuldigd 

van het vernielen van Judge McNair' (Mark's vader) sportwagen. Rafe steunt Hope in het hele drama van Ciara.  

8/12/2020 18:20 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

8/12/2020 18:40 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

8/12/2020 19:05 En Route Cruises En route Cruises

8/12/2020 19:20 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

8/12/2020 20:20 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

8/12/2020 21:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

8/12/2020 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.

8/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

8/12/2020 23:10 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

8/12/2020 23:35 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

9/12/2020 0:05 Jillali  Jillali, het jonge koetsiertje uit Meknès, is de enige broodwinner van een grote familie. Hij wacht op klanten aan de poort

van de stad. De taxi's doen hem steeds heviger concurrentie aan. Een Europeaan, aangelokt door een romantische rondrit, 

neemt plaats in de koets van Jillali. Tijdens de rit ontstaat sympathie die al snel plaats maakt voor echte vriendschap. 

Bij het afscheid laat de vreemdeling vaag doorschemeren dat hij wellicht iets kan ondernemen om Jillali een beter bestaan 

in Europa te bezorgen. 1965

9/12/2020 0:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/12/2020 0:35 Mekka Op bezoek naar Mekka

9/12/2020 1:35 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

9/12/2020 2:10 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

9/12/2020 2:35 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

9/12/2020 2:55 Lekker Weg Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

9/12/2020 3:25 En Route Cruises En route Cruises

9/12/2020 3:40 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

9/12/2020 4:40 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

9/12/2020 5:40 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3

9/12/2020 6:35 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

9/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8058 Bill en Katie vinden het tijd om uit te zoeken wie hun anonieme cupido is. Brooke beschuldigt Taylor ervan Hope en Steffy 

te gebruiken om hun onderlinge rivaliteit in stand te houden.

9/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12834 Terwijl hun ouders samenkomen op het politiebureau, worden Ciara, Claire en Joey (samen met Henry en Jade) beschuldigd 

van het vernielen van Judge McNair' (Mark's vader) sportwagen. Rafe steunt Hope in het hele drama van Ciara.  

9/12/2020 8:00 De Rolkrant 09.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/12/2020 9:00 Sanne Leest Mijn moeder' Phara de Aguirre en Kaat Mensels, uitgegeven bij Lannoo  (afl. 7)

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

9/12/2020 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.

9/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Olympiade 1936  (deel 3)   Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

9/12/2020 10:55 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Russische Gymnasten te Brussel 1960  Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

9/12/2020 11:05 Eclips TV Op Stap: Petanque Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

9/12/2020 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, ...

9/12/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

9/12/2020 12:05 Eclips TV Op Stap: Barbara Dex Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

9/12/2020 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12834 Terwijl hun ouders samenkomen op het politiebureau, worden Ciara, Claire en Joey (samen met Henry en Jade) beschuldigd 

van het vernielen van Judge McNair' (Mark's vader) sportwagen. Rafe steunt Hope in het hele drama van Ciara.  

9/12/2020 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/12/2020 13:20 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

9/12/2020 13:35 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 5/6

9/12/2020 14:35 De spoken van Torenburcht De spoken van Torenburcht

9/12/2020 15:20 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

9/12/2020 15:40 Uw verhaal: Kolenhandelaar Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

9/12/2020 15:55 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.

9/12/2020 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de 

dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat tante 

haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen 

en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.  

Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.  

Aflevering 3

9/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8058 Bill en Katie vinden het tijd om uit te zoeken wie hun anonieme cupido is. Brooke beschuldigt Taylor ervan Hope en Steffy 

te gebruiken om hun onderlinge rivaliteit in stand te houden.

9/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

9/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8059 Brooke is hoogst verbaasd als Ridge Taylor haar gang laat gaan wat betreft Steffy. Katie en Bill komen er eindelijk achter 

wie hun geheime matchmaker is en zien daar de humor wel van in.

9/12/2020 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, ...

9/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12835 Deimos stopt voordat hij Victor verstikt, maar moedigt zijn broer aan om te accepteren dat Deimos heeft gewonnen. 

Joey smeekt Kayla om de borgtocht van Jade te betalen. Kayla weigert en belt Jade's ouders. 

9/12/2020 18:20 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 7

9/12/2020 18:50 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

9/12/2020 19:10 Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden De eerlijke keuken van het hoge noorden

9/12/2020 19:25 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

9/12/2020 20:20 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

9/12/2020 21:15 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

9/12/2020 21:35 Al het water van de wereld Deel 03 Al het water van de wereld Deel 03

9/12/2020 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.

9/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

9/12/2020 23:10 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

9/12/2020 23:35 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

9/12/2020 23:50 Bibi Grote broer Alex heeft een afspraak met een meisje. Hij moet echter zijn zusje Bibi meebrengen. Zij laat het verliefde 

koppeltje enkele komische avonturen beleven. 1970. Jean Daskalidès

10/12/2020 0:05 Ad vitam aeternam Een man blijft verdwaasd achter na het overlijden van zijn echtgenote. Vreemde voorvallen in zijn huis brengen hem totaal 

in de war. De volgende ochtend komt de begrafenisondernemer het lichaam van de overleden echtgenote ophalen. 

Hij merkt dat de man eveneens overleden is en dat het lichaam van de vrouw glimlacht.

10/12/2020 0:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

10/12/2020 0:25 Op bezoek: Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

10/12/2020 0:50 Vrouwen en mannen van: De strandwachters De strandwachters van Kaapstad

10/12/2020 1:25 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

10/12/2020 1:55 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn



10/12/2020 2:30 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

10/12/2020 2:50 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 7

10/12/2020 3:20 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

10/12/2020 3:40 Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden De eerlijke keuken van het hoge noorden

10/12/2020 3:55 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

10/12/2020 4:50 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

10/12/2020 5:45 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

10/12/2020 6:05 Al het water van de wereld Deel 03 Al het water van de wereld Deel 03

10/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8059 Brooke is hoogst verbaasd als Ridge Taylor haar gang laat gaan wat betreft Steffy. Katie en Bill komen er eindelijk achter 

wie hun geheime matchmaker is en zien daar de humor wel van in.

10/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12835 Deimos stopt voordat hij Victor verstikt, maar moedigt zijn broer aan om te accepteren dat Deimos heeft gewonnen. Joey 

smeekt Kayla om de borgtocht van Jade te betalen. Kayla weigert en belt Jade's ouders. 

10/12/2020 8:00 De Rolkrant 10.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Verboden Liefdes'. Verhalen uit Boccacio's Decamarone, in een bewerking van Ed Franck, 

Uitgegeven bij Davidsfonds 

10/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

10/12/2020 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.

10/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Recreatiekoffer 1980 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

10/12/2020 10:30 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Motoriek bij kleuters deel 1 - 2 en 3  (1975) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

10/12/2020 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, ...

10/12/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

10/12/2020 12:05 De Dingen Des Levens Afl. 12835 Deimos stopt voordat hij Victor verstikt, maar moedigt zijn broer aan om te accepteren dat Deimos heeft gewonnen. Joey 

smeekt Kayla om de borgtocht van Jade te betalen. Kayla weigert en belt Jade's ouders. 

10/12/2020 12:50 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/12/2020 13:05 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

10/12/2020 13:20 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een

kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te 

vrolijken. Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt 

uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 

1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet

10/12/2020 15:10 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.

10/12/2020 15:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

10/12/2020 15:55 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.

10/12/2020 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 



gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de 

dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat tante 

haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen 

en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.  

Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.  

Aflevering 4

10/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8059 Brooke is hoogst verbaasd als Ridge Taylor haar gang laat gaan wat betreft Steffy. Katie en Bill komen er eindelijk achter 

wie hun geheime matchmaker is en zien daar de humor wel van in.

10/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

10/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8060 Brooke heeft Liam ingelicht over Taylors wensen. Ze maken een geheimhoudingsafspraak. Quinn en Sally zijn het absoluut 

niet eens over Wyatts grote plannen voor Sally.

10/12/2020 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, ...

10/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12836 Deimos krijgt bezoek van Justin, die een voorstel voor hem heeft.  Fynn vertelt Victor dat hij klaar is om naar huis te gaan.  

Maggie stelt voor dat Summer met hen naar het nieuwe herenhuis verhuist.

10/12/2020 18:20 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

10/12/2020 19:25 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

10/12/2020 19:45 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

10/12/2020 20:45 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

10/12/2020 21:45 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

10/12/2020 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.

10/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

10/12/2020 23:10 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

10/12/2020 23:35 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

10/12/2020 23:45 Euromillions Volley League Euromillions Volley League

11/12/2020 0:05 Big Bill blues The film shows Big Bill (William) Broonzy singing and playing the blues in a Brussels cellar. This short essay is the only film 

about Big Bill. 1956

11/12/2020 0:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

11/12/2020 0:30 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

11/12/2020 1:05 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

11/12/2020 1:35 Vrouwen en mannen van: De Cholitas, Bolivië De Cholitas, Bolivië

11/12/2020 1:55 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

11/12/2020 2:20 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

11/12/2020 3:25 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

11/12/2020 3:45 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

11/12/2020 4:45 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

11/12/2020 5:45 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

11/12/2020 6:15 Dierenrijk: Vrede tussen mens en olifant Vrede tussen mens en olifant, Sri Lanka

11/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8060 Brooke heeft Liam ingelicht over Taylors wensen. Ze maken een geheimhoudingsafspraak. Quinn en Sally zijn het absoluut

niet eens over Wyatts grote plannen voor Sally.

11/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12836 Deimos krijgt bezoek van Justin, die een voorstel voor hem heeft.  Fynn vertelt Victor dat hij klaar is om naar huis te gaan.  

Maggie stelt voor dat Summer met hen naar het nieuwe herenhuis verhuist.



11/12/2020 8:00 De Rolkrant 11.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/12/2020 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Woesten' van Kris Van Steenberge, uitgeverij Vrijdag

11/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

11/12/2020 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.

11/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Motoriek bij kleuters deel 4 - 5 en 6  (1975) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

11/12/2020 10:55 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Nationaal kampioenschappen voor scholen (1966) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

11/12/2020 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, ...

11/12/2020 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

11/12/2020 12:05 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

11/12/2020 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 12836 Deimos krijgt bezoek van Justin, die een voorstel voor hem heeft.  Fynn vertelt Victor dat hij klaar is om naar huis te gaan.  

Maggie stelt voor dat Summer met hen naar het nieuwe herenhuis verhuist.

11/12/2020 13:45 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/12/2020 14:00 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

11/12/2020 14:10 Mijn Man Doet Dat Niet 1956. Jan Peeters heeft een gelukkig huwelijk en is vader van een flinke baby. Hij is vlijtig en deftig en zijn vrouw Annie zegt 

iedere keer wanneer ze fouten ziet van andere mannen:"Mijn man doet dat niet". Een goede reputatie kan vlug omslaan 

wanneer vier verschillende vrouwen voor Jan een das kopen als verjaardagsgeschenk. Edith Kiel.

11/12/2020 15:55 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.

11/12/2020 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de 

dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat tante 

haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen 

en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.  

Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.  

Aflevering 5

11/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8060 Brooke heeft Liam ingelicht over Taylors wensen. Ze maken een geheimhoudingsafspraak. Quinn en Sally zijn het absoluut 

niet eens over Wyatts grote plannen voor Sally.

11/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

11/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8061 Met Wyatts steun besluit Flo haar moeder, Shauna, te bellen om meer te weten te komen over haar verleden. Thomas ziet 

de genegenheid tussen Hope en Douglas en voelt zich met Hope verbonden.

11/12/2020 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, ...

11/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12837 Kate krijgt een onaangename verrassing. Een man komt Summer confronteren en het is duidelijk dat de twee een moeilijke 

geschiedenis hebben. Maggie probeert in contact te komen met Summer en maakt zich zorgen als de telefoontjes naar voice-mail 

overgaan.

11/12/2020 18:20 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

11/12/2020 19:20 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

11/12/2020 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

11/12/2020 20:00 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen



11/12/2020 20:20 Op Bezoek: Hollywood Boulevard Hollywood Boulevard

11/12/2020 20:35 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

11/12/2020 21:05 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

11/12/2020 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.

11/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

11/12/2020 23:10 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

11/12/2020 23:35 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

11/12/2020 23:50 Format 40-60 Format 40-60

12/12/2020 0:05 Ouille Ouille Ouille Komedie . 1975

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

12/12/2020 0:25 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

12/12/2020 0:55 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

12/12/2020 1:25 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

12/12/2020 1:45 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

12/12/2020 2:20 Dierenrijk: De olifant en de mens De olifant en de mens, Zambia

12/12/2020 2:45 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

12/12/2020 3:45 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

12/12/2020 4:00 Op Stap Zomer 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

12/12/2020 4:25 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

12/12/2020 4:45 Op Bezoek: Hollywood Boulevard Hollywood Boulevard

12/12/2020 5:00 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

12/12/2020 5:30 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

12/12/2020 6:30 De Dingen Des Levens Afl. 12833 Het schoolbal is bezig en Ciara en Theo lijken een fijne avond te hebben. Kate en Deimos vieren hun nieuwe partnership. 

Victor en Nicole bezegelen hun deal om Deimos ten val te brengen en vertellen dit eerlijk aan Justin.

12/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12834 Terwijl hun ouders samenkomen op het politiebureau, worden Ciara, Claire en Joey (samen met Henry en Jade) beschuldigd 

van het vernielen van Judge McNair' (Mark's vader) sportwagen. Rafe steunt Hope in het hele drama van Ciara.  

12/12/2020 8:00 De Rolkrant 12.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/12/2020 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.

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

12/12/2020 10:05 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Recreatiesport 1980 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

12/12/2020 10:35 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Sportiva 1971  - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

12/12/2020 10:55 Eclips TV Op Stap: HuGe Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

12/12/2020 11:10 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, ...

12/12/2020 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

12/12/2020 11:50 Kleistreken Afl. 4 Kobe. 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.

12/12/2020 12:05 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest 

en Alex Strangers en pater Kristiaan.  

12/12/2020 12:50 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

12/12/2020 13:05 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in 

een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 1975. Geregisseerd door Paul Collet en 

Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

12/12/2020 14:50 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij woont

 in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij oorlogje spelen in de 

bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

12/12/2020 16:25 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante de 

dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat tante 

haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen 

en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn geworden.  

Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar tante Cordula.  

Aflevering 6

12/12/2020 16:45 Eclips en Vrienden BV - Marijn Devalck Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in). 

 Vandaag is Marijn Devalck te gast. 

12/12/2020 17:20 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, ...

12/12/2020 17:25 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

12/12/2020 18:20 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

12/12/2020 18:50 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

12/12/2020 19:50 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

12/12/2020 20:50 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

12/12/2020 21:40 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

12/12/2020 22:10 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

12/12/2020 23:10 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

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

12/12/2020 23:50 Sonate à Bruxelles Sonate à Bruxelles

13/12/2020 0:05 Sabotage Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde in het 

saboteren van het spoorwegnet. 1945

13/12/2020 0:25 Piet Bekaert Piet Bekaert (1939-2000) is een buitenbeentje in de Belgische kunstwereld. Hij studeert binnenhuisarchitectuur in Gent en 

vervolmaakt zich in New York. Hij verblijft enkele jaren in Amerika waar hij voor een architectenbureau werkt. In 1973 richt 

hij zijn eigen zaak op als meubelontwerper in Gent. Hij is een artistieke duizendpoot. 

13/12/2020 0:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

13/12/2020 0:40 Doorheen Africa Doorheen Africa

13/12/2020 6:30 De Dingen Des Levens Afl. 12835 Deimos stopt voordat hij Victor verstikt, maar moedigt zijn broer aan om te accepteren dat Deimos heeft gewonnen. 

Joey smeekt Kayla om de borgtocht van Jade te betalen. Kayla weigert en belt Jade's ouders. 

13/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12836 Deimos krijgt bezoek van Justin, die een voorstel voor hem heeft.  Fynn vertelt Victor dat hij klaar is om naar huis te gaan.  

Maggie stelt voor dat Summer met hen naar het nieuwe herenhuis verhuist.

13/12/2020 8:00 De Rolkrant 13.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/12/2020 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.

13/12/2020 9:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

13/12/2020 10:05 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Einde van het spel (1965) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

13/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Hocky regels van het spel - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

13/12/2020 10:30 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Europese roeikampioenschappen Gent (1955) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

13/12/2020 10:50 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Motocross Stekene (1954) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

13/12/2020 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, ...

13/12/2020 11:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  105de aflevering

13/12/2020 12:00 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

13/12/2020 12:50 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

13/12/2020 13:05 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 6/6

13/12/2020 14:05 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn 

ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn eigen 

ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden gevangenis op. 

Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak. 

1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch 

13/12/2020 15:30 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. 

13/12/2020 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  105de aflevering

13/12/2020 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, ...

13/12/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

13/12/2020 18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8057 Katie en Bill zijn wederom gekoppeld, ditmaal voor een romantisch diner voor twee, gemaakt door 'Chef Chambre'. Ridge 

laat Brooke weten wat Taylor heeft gezegd over hun kinderen en dat leidt tot de nodige ergernis.

13/12/2020 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8058 Bill en Katie vinden het tijd om uit te zoeken wie hun anonieme cupido is. Brooke beschuldigt Taylor ervan Hope en Steffy 

te gebruiken om hun onderlinge rivaliteit in stand te houden.

13/12/2020 18:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8059 Brooke is hoogst verbaasd als Ridge Taylor haar gang laat gaan wat betreft Steffy. Katie en Bill komen er eindelijk achter 

wie hun geheime matchmaker is en zien daar de humor wel van in.

13/12/2020 19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8060 Brooke heeft Liam ingelicht over Taylors wensen. Ze maken een geheimhoudingsafspraak. Quinn en Sally zijn het absoluut

niet eens over Wyatts grote plannen voor Sally.

13/12/2020 19:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8061 Met Wyatts steun besluit Flo haar moeder, Shauna, te bellen om meer te weten te komen over haar verleden. Thomas ziet 

de genegenheid tussen Hope en Douglas en voelt zich met Hope verbonden.

13/12/2020 20:10 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

13/12/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

13/12/2020 22:05 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

13/12/2020 23:00 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

13/12/2020 23:15 Terrain vague - Ballet terrain vague Ballet 1957

13/12/2020 23:35 De zes valleien Deze groene streek in Waals-Brabant is vooral bekend voor zijn meren (Genval), zijn kastelen (Rixensart en Bonlez), 

zijn bossen (in de vallei van de Lane en Dijle en het Meerdaalbos), zijn fraaie landschappen met schilderachtige 

vergezichten (Nethen), zijn pittoreske hoeven (Bossut en Corroy-le-Grand)en zijn oude kerken met kunstschatten 

(Bonlez en Tourinnes).

13/12/2020 23:50 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

14/12/2020 0:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

14/12/2020 0:25 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.



14/12/2020 1:20 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

14/12/2020 2:15 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

14/12/2020 3:20 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

14/12/2020 4:15 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

14/12/2020 5:10 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

14/12/2020 6:05 Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar

14/12/2020 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8061 Met Wyatts steun besluit Flo haar moeder, Shauna, te bellen om meer te weten te komen over haar verleden. Thomas ziet 

de genegenheid tussen Hope en Douglas en voelt zich met Hope verbonden.

14/12/2020 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12837 Kate krijgt een onaangename verrassing. Een man komt Summer confronteren en het is duidelijk dat de twee een moeilijke 

geschiedenis hebben. Maggie probeert in contact te komen met Summer en maakt zich zorgen als de telefoontjes naar voice-mail 

overgaan.



Sanne leest :'En na de oorlog'; Geert de Kockere, uitgeverij De Eenhoorn  (afl 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


