
14/12/2020 08:00 De Rolkrant 14.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven bij 

Hoogland & VanKlaveren 

14/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

14/12/2020 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.

14/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Hofstade sportkamp 1968 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

14/12/2020 10:30 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Krachtbal 1975 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

14/12/2020 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, ...

14/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

14/12/2020 11:55 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

14/12/2020 12:55 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.

14/12/2020 13:40 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

14/12/2020 13:45 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

14/12/2020 14:20 De Duivel Te Slim Komedie 1960. Het enige wat Pol Rubens met de Grote Paul gemeen heeft is zijn woonplaats Antwerpen. Pols problemen 

beginnen als hij zijn portemonnee kwijt is en zich in gebrekkig Duits probeert te redden. Zijn stuntelingen brengen hem en 

zijn vriend op een schip van misdadigers. 

Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Cois Cassiers en Jef Cassiers 

14/12/2020 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.

14/12/2020 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

14/12/2020 16:30 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 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

14/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8062 Shauna en Quinn halen herinneringen op over hun verleden en hun kinderen. Wyatt en Flo bespreken de overeenkomsten 

tussen hun thuissituaties.

14/12/2020 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, ...

14/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12838 Rafe denkt dat Hope Ciara wat ruimte moet geven.  Steve komt achter Joey's opsluiting en valt uit tegen Kayla omdat zij het 

hem niet verteld heeft. Chad maakt zich zorgen over Abigail en haar herstel. 

14/12/2020 18:20 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

14/12/2020 18:50 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

14/12/2020 19:15 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

14/12/2020 19:50 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

14/12/2020 20:05 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

14/12/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara



14/12/2020 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.

14/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

14/12/2020 23:10 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

14/12/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

14/12/2020 23:45 Eddy en Veronique Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom werkelijkheid 

zien worden. (1976)

14/12/2020 00:00 Retro Eclips: Allemaal Beestjes Retro Allemaal Beestjes afl 200

15/12/2020 00:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

15/12/2020 00:35 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

15/12/2020 01:35 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

15/12/2020 02:30 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

15/12/2020 03:00 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

15/12/2020 03:30 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

15/12/2020 04:10 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

15/12/2020 04:25 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

15/12/2020 05:30 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

15/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8062 Shauna en Quinn halen herinneringen op over hun verleden en hun kinderen. Wyatt en Flo bespreken de overeenkomsten 

tussen hun thuissituaties.

15/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12838 Rafe denkt dat Hope Ciara wat ruimte moet geven.  Steve komt achter Joey's opsluiting en valt uit tegen Kayla omdat zij het 

hem niet verteld heeft. Chad maakt zich zorgen over Abigail en haar herstel. 

15/12/2020 08:00 De Rolkrant 15.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'voor ik ga slapen' van SJ Watson, uitgegeven bij Ambo/Anthos

15/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

15/12/2020 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.

15/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Kilimanjaro 1984 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

15/12/2020 10:55 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, ...

15/12/2020 11:00 Eclips TV Op Stap: Hôpital Notre Dame à la Rose Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

15/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

15/12/2020 11:55 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

15/12/2020 12:05 De Dingen Des Levens Afl. 12838 Rafe denkt dat Hope Ciara wat ruimte moet geven.  Steve komt achter Joey's opsluiting en valt uit tegen Kayla omdat zij het 

hem niet verteld heeft. Chad maakt zich zorgen over Abigail en haar herstel. 

15/12/2020 12:50 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/12/2020 13:05 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

15/12/2020 13:20 De Zandmuze Flanders Field.  Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt 



bereikt door het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 1).

15/12/2020 13:35 Een Engel Van Een Man Doodbrave leden van zangvereniging maken een onschuldig slippertje in de 'metropool' Antwerpen en dat leidt tot wat 

drukte in hun provinciestadje Lier. Bijzonder vrije bewerking van Felix Timmermans' novelle De zachte keel uit de bundel

 Pijp en tabak. Het filmdebuut van de populaire Vlaamse komiek Charles Janssens als 'Bonifacius'. De naderhand als 

bekende regisseur bekendgeworden Fred Engelen debuteerde als filmacteur in de rol van de dirigent. 1939

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

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

anekdote 

15/12/2020 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.

15/12/2020 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

15/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8062 Shauna en Quinn halen herinneringen op over hun verleden en hun kinderen. Wyatt en Flo bespreken de overeenkomsten 

tussen hun thuissituaties.

15/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

15/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8063 Quinn is verbijsterd als Shauna een tot dusver onbekende band tussen hen onthult. Flo verrast Wyatt met wat ze zegt 

en doet.

15/12/2020 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, ...

15/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12839 Gabi vraagt Adriana om over Ari te waken tijdens haar lunchafspraak met JJ.  Summer is vastbesloten om een bladzijde om 

te slaan. Wanneer Clark probeert om hun oude passie opnieuw te laten ontbranden, duwt ze hem weg, en hij valt, 

met een harde klap op zijn hoofd. 

15/12/2020 18:20 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

15/12/2020 18:50 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges 

du Verdon een heel speciaal geval.

15/12/2020 19:10 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

15/12/2020 20:10 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

15/12/2020 21:10 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

15/12/2020 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.

15/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

15/12/2020 23:10 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

15/12/2020 23:25 De Opspraak De Opspraak is een productie van studenten van PXL-MAD School of Arts in het kader van het opleidingsonderdeel. 



Elke week nemen ze een beeld uit de media kritisch onder de loep en gaan ze er audiovisueel mee aan de slag.

15/12/2020 23:35 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

15/12/2020 00:00 Een beetje oud Humoristische, tedere en weemoedige weergave van een greep uit het leven van een oud ventje, waarvan het bestaan 

draait rond kleine dingen.

16/12/2020 00:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

16/12/2020 00:20 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

16/12/2020 00:55 Vrouwen en mannen van: Princessen van de fashion week Princessen van de fashion week, Sri Lanka

16/12/2020 01:10 Vrouwen en mannen van: De Cholitas, Bolivië De Cholitas, Bolivië

16/12/2020 01:35 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

16/12/2020 02:00 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

16/12/2020 02:15 Op Bezoek: De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië

16/12/2020 02:40 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 30 km 

lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

16/12/2020 03:10 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges 

du Verdon een heel speciaal geval.

16/12/2020 03:30 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

16/12/2020 04:30 De Alpen Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

16/12/2020 05:30 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

16/12/2020 06:25 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

16/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8063 Quinn is verbijsterd als Shauna een tot dusver onbekende band tussen hen onthult. Flo verrast Wyatt met wat ze zegt 

en doet.

16/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12839 Gabi vraagt Adriana om over Ari te waken tijdens haar lunchafspraak met JJ.  Summer is vastbesloten om een bladzijde 

om te slaan. Wanneer Clark probeert om hun oude passie opnieuw te laten ontbranden, duwt ze hem weg, en hij valt, 

met een harde klap op zijn hoofd. 

16/12/2020 08:00 De Rolkrant 16.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit De reis van de lege flessen van Kader Abdolah, uitgegeven bij 'De Geus'

16/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

16/12/2020 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.

16/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Topsport 1980 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

16/12/2020 10:35 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Bootvoet waterski 1975 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

16/12/2020 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, ...

16/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

16/12/2020 11:55 Eclips TV Op Stap: Jacques Brel Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

16/12/2020 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12839 Gabi vraagt Adriana om over Ari te waken tijdens haar lunchafspraak met JJ.  Summer is vastbesloten om een bladzijde om 

te slaan. Wanneer Clark probeert om hun oude passie opnieuw te laten ontbranden, duwt ze hem weg, en hij valt, met een 

harde klap op zijn hoofd. 

16/12/2020 13:00 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/12/2020 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 6/6

16/12/2020 14:20 Dikke Vrienden De vijandig gestemde families Janssens en Peeters zijn verzoend sedert de geboorte van hun kleinkind Fritske. Om wat 

ontspanning aan de moeder en het kind te geven zullen de twee families samen een villa huren in Mariaburg. Door de 

dagelijkse omgang geraakt sillaan de vreedzame stemming in de war. Een ongelukkig samentreffen doet de bom barsten, 

want Fred wordt van ontrouw beschuldigd. 1940

16/12/2020 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.

16/12/2020 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

16/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8063 Quinn is verbijsterd als Shauna een tot dusver onbekende band tussen hen onthult. Flo verrast Wyatt met wat ze zegt 

en doet.

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

16/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8064 Quinn zet Bill onder druk om meer te weten te komen over Shauna. Hij reageert met een opzienbarende beschuldiging. 

Hope introduceert Flo bij Donna, die onthult dat ook zij een baby voor adoptie heeft afgestaan.

16/12/2020 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, ...

16/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12840 Rafe heeft een verrassing geregeld voor Hope. Zodra ze alleen is, komt een mysterieuze figuur uit de schaduw tevoorschijn. 

Ze is perplex: het is Aiden! Summer vraag hulp aan Dario, niet wetende wat te doen met Clark die dood op de vloer ligt.  

16/12/2020 18:20 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 8

16/12/2020 18:55 Op Bezoek: De ogen van de hemel  De ogen van de hemel

16/12/2020 19:10 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

16/12/2020 20:05 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

16/12/2020 21:05 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

16/12/2020 21:25 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.

16/12/2020 21:45 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

16/12/2020 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.

16/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

16/12/2020 23:10 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

16/12/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

16/12/2020 23:45 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

16/12/2020 00:00 De Fantastische Ronde De Fantastische Ronde

17/12/2020 00:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

17/12/2020 00:20 Op Bezoek: Alleen op de Wereld Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland

17/12/2020 00:45 Op Bezoek: De prinseneilanden De prinseneilanden , Turkije

17/12/2020 01:10 Op bezoek: Droomeiland Filicudi Droomeiland Filicudi, Italië

17/12/2020 01:30 Op bezoek: Napels, een Groot Openluchttheater Napels, een Groot Openluchttheater, Italië

17/12/2020 01:55 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis



17/12/2020 02:20 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 8

17/12/2020 03:00 Op Bezoek: De ogen van de hemel  De ogen van de hemel

17/12/2020 03:15 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

17/12/2020 03:35 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

17/12/2020 04:30 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

17/12/2020 05:30 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

17/12/2020 05:50 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.

17/12/2020 06:10 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

17/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8064 Quinn zet Bill onder druk om meer te weten te komen over Shauna. Hij reageert met een opzienbarende beschuldiging. 

Hope introduceert Flo bij Donna, die onthult dat ook zij een baby voor adoptie heeft afgestaan.

17/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12840 Rafe heeft een verrassing geregeld voor Hope. Zodra ze alleen is, komt een mysterieuze figuur uit de schaduw tevoorschijn. 

Ze is perplex: het is Aiden! Summer vraag hulp aan Dario, niet wetende wat te doen met Clark die dood op de vloer ligt.  

17/12/2020 08:00 De Rolkrant 17.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit ' Japan in honderd kleine stukjes'  van Paulien Cornelisse, uitgeverij Cornelisse

17/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

17/12/2020 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.

17/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Nieuwpoort Sportoord 1981 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

17/12/2020 10:55 Uw verhaal: De Marktkramer Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

17/12/2020 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, ...

17/12/2020 11:11 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

17/12/2020 11:55 De Dingen Des Levens Afl. 12840 Rafe heeft een verrassing geregeld voor Hope. Zodra ze alleen is, komt een mysterieuze figuur uit de schaduw tevoorschijn. 

Ze is perplex: het is Aiden! Summer vraag hulp aan Dario, niet wetende wat te doen met Clark die dood op de vloer ligt.  

17/12/2020 12:40 Thee Met Een Verhaal 04 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

17/12/2020 12:55 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/12/2020 13:05 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

17/12/2020 13:20 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en omdat 

ze nogal gehecht zijn aan hun neefje beletten ze hierdoor om hem te laten trouwen. Maar dat is zonder twee andere neven 

(Jef en Cois Cassiers) gerekend die vastbesloten zijn om voor Tony een vrouw te zoeken en hem te laten trouwen. 

1959 Edith Kiel

17/12/2020 15:10 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.

17/12/2020 15:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

17/12/2020 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.

17/12/2020 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 



in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

17/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8064 Quinn zet Bill onder druk om meer te weten te komen over Shauna. Hij reageert met een opzienbarende beschuldiging. 

Hope introduceert Flo bij Donna, die onthult dat ook zij een baby voor adoptie heeft afgestaan.

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

17/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8065 Flo worstelt met haar geweten als Hope per se wil dat ze vrienden worden. Wyatt had Flo gezworen een geheim te bewaren, 

maar onthult het nu toch aan Bill, Quinn en Shauna.

17/12/2020 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, ...

17/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12841 Hope is stomverbaasd door Aiden's terugkeer. Zes maanden geleden, op hun huwelijksnacht, worstelde Aiden met het al 

dan niet vermoorden van zijn bruid. Aiden wordt later wakker in een kooi zonder dat ze weet wat Andre's plan is of dat Hope 

het moordcomplot heeft overleefd. 

17/12/2020 18:20 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

17/12/2020 19:25 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

17/12/2020 19:45 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

17/12/2020 20:40 Op bezoek: Rijden op het Dak van de Wereld Rijden op het Dak van de Wereld, India

17/12/2020 21:05 Op bezoek: Hydra - Het autoloze eiland Hydra - Het autoloze Eiland, Griekenland

17/12/2020 21:30 Op jacht met de Aboriginals Op jacht met de Aboriginals, Australië

17/12/2020 21:45 Rijndal Rijndal

17/12/2020 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.

17/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

17/12/2020 23:10 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

17/12/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

17/12/2020 23:45 Euromillions Volley League Euromillions Volley League

18/12/2020 00:10 Retro Eclips: Naar Nieuwe Levensvreugd Retro Naar Nieuwe Levensvreugd

18/12/2020 00:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

18/12/2020 00:55 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

18/12/2020 01:25 Vrouwen en mannen van: De generatie van de hoop De generatie van de hoop, Sri Lanka

18/12/2020 01:45 Al het water van de wereld Deel 01 Al het water van de wereld Deel 01

18/12/2020 02:20 Al het water van de wereld Deel 02 Al het water van de wereld Deel 02

18/12/2020 02:50 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

18/12/2020 04:00 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

18/12/2020 04:20 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

18/12/2020 05:20 Op bezoek: Rijden op het Dak van de Wereld Rijden op het Dak van de Wereld, India



18/12/2020 05:40 Op bezoek: Hydra - Het autoloze eiland Hydra - Het autoloze Eiland, Griekenland

18/12/2020 06:00 Op jacht met de Aboriginals Op jacht met de Aboriginals, Australië

18/12/2020 06:15 Rijndal Rijndal

18/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8065 Flo worstelt met haar geweten als Hope per se wil dat ze vrienden worden. Wyatt had Flo gezworen een geheim te bewaren, 

maar onthult het nu toch aan Bill, Quinn en Shauna.

18/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12841 Hope is stomverbaasd door Aiden's terugkeer. Zes maanden geleden, op hun huwelijksnacht, worstelde Aiden met het al 

dan niet vermoorden van zijn bruid. Aiden wordt later wakker in een kooi zonder dat ze weet wat Andre's plan is of dat Hope 

het moordcomplot heeft overleefd. 

18/12/2020 08:00 De Rolkrant 18.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit 'Kamer in Oostende', van Koen Peeters, uitgegeven bij de bezige bij.

18/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

18/12/2020 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.

18/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Fisa Wereldkampioenschappen roeien 1980 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

18/12/2020 10:55 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

18/12/2020 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, ...

18/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

18/12/2020 11:55 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland. 

Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt de 

oorlog zich uit.

18/12/2020 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12841 Hope is stomverbaasd door Aiden's terugkeer. Zes maanden geleden, op hun huwelijksnacht, worstelde Aiden met het al 

dan niet vermoorden van zijn bruid. Aiden wordt later wakker in een kooi zonder dat ze weet wat Andre's plan is of dat Hope 

het moordcomplot heeft overleefd. 

18/12/2020 13:40 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

18/12/2020 13:50 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

18/12/2020 14:05 Schipperskwartier 1953. Belevenissen rond het turbulente huwelijk van de eigenaars van een kruidenierszaakje en een cafeetje in de 

Antwerpse uitgaansbuurt. Na een reeks begripsverwarringen met trouwlustige dames eindigt het ontstane geharrewar op 

een bijzondere bruiloft in het café in Antwerpen.  Geregisseerd door Edith Kiel met Charles Janssen, Co Flower 

en René Bertal

18/12/2020 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.

18/12/2020 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

18/12/2020 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8065 Flo worstelt met haar geweten als Hope per se wil dat ze vrienden worden. Wyatt had Flo gezworen een geheim te bewaren, 

maar onthult het nu toch aan Bill, Quinn en Shauna.

18/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

18/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8066 Flo probeert Hope de waarheid te vertellen over Beth. De levens van de families Spencer, Logan en Forrester veranderen 

voorgoed als Flo's grote geheim wordt onthuld.

18/12/2020 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, ...

18/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12842 Voordat Hope kan vertrekken om de toestand met Aiden aan te pakken, keert Ciara terug. Ze benadrukt dat haar moeder 

niets weet over wat ze doormaakt.  Aiden zal met niemand praten, behalve met Hope. Steve kan zijn jasje niet vinden en 

heeft een vermoeden dat Joey het heeft meegenomen.

18/12/2020 18:20 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

18/12/2020 19:20 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

18/12/2020 19:35 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

18/12/2020 20:00 Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

18/12/2020 20:25 Op Bezoek: De kauwgom van de Maya's De kauwgom van de Maya's, Guatemala

18/12/2020 20:40 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

18/12/2020 21:10 De Daken van Londen De Daken van Londen

18/12/2020 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.

18/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

18/12/2020 23:10 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

18/12/2020 23:30 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

18/12/2020 23:45 Retro Eclips: Afrika Op Stelten Retro Afrika Op Stelten

19/12/2020 00:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

19/12/2020 00:10 Dierenrijk: Het haaienparadijs Het haaienparadijs, Frans Polynesië

19/12/2020 00:45 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

19/12/2020 01:15 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

19/12/2020 01:50 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

19/12/2020 02:20 Dierenrijk: Slakkenplaag Slakkenplaag in Miami

19/12/2020 02:35 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

19/12/2020 03:35 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

19/12/2020 03:55 Op Stap 2020 Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen

19/12/2020 04:15 Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

19/12/2020 04:40 Op Bezoek: De kauwgom van de Maya's De kauwgom van de Maya's, Guatemala

19/12/2020 05:00 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

19/12/2020 05:30 De Daken van Londen De Daken van Londen

19/12/2020 06:30 De Dingen Des Levens Afl. 12838 Rafe denkt dat Hope Ciara wat ruimte moet geven.  Steve komt achter Joey's opsluiting en valt uit tegen Kayla omdat zij 

het hem niet verteld heeft. Chad maakt zich zorgen over Abigail en haar herstel. 

19/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12839 Gabi vraagt Adriana om over Ari te waken tijdens haar lunchafspraak met JJ.  Summer is vastbesloten om een bladzijde 

om te slaan. Wanneer Clark probeert om hun oude passie opnieuw te laten ontbranden, duwt ze hem weg, en hij valt, 

met een harde klap op zijn hoofd. 

19/12/2020 08:00 De Rolkrant 19.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/12/2020 09:00 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.

19/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

19/12/2020 10:05 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Olympiade 1936  (deel 1) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen 



19/12/2020 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, ...

19/12/2020 11:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

19/12/2020 11:40 Kleistreken Afl. 5 Peir den Eirink. In deze aflevering van Kloastreike wordt er een vertelling gedaan over de in de Rupelstreek bijna 

legendarische Peêr 'den eirink', voor, tijdens en na de oorlog. Guitig bewerkt door Roland Bergeys, zoals steeds in een 

kleurrijke mengeling van Booms en Antwerps.

19/12/2020 12:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Karl Symons (journalist) 

en gasten Erik Segers,  Piet Hardeman en Jean Bosco Safari.

19/12/2020 12:45 Thee Met Een Verhaal 06 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

19/12/2020 13:00 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

19/12/2020 13:10 Een aardig geval Jef Pinke, een man die het leven van de goede kant opneemt, heeft Aloïs Zavel als vriend en buurman. Deze is schrijver 

zonder talent die zijn werken niet uitgegeven krijgt. Beiden wonen in hetzelfde gebouw. Jef is gehuwd en Aloïs is vrijgezel. 

Zavel adopteert een kind en ontvangt een flinke som geld. Zijn vermeende zuigeling is echter een bengel van 16 jaar die 

zich ruw gedraagt. Hierdoor daat Zavel zijn vaderlijke geestdrift tot onder nul. Nand Buyl op zijn best in zijn beginperiode. 

1941. Jan Vanderheyden

19/12/2020 14:50 De bruid zonder bed Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat 

haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef 

en Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi 

op het spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.

19/12/2020 16:30 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

19/12/2020 17:05 Eclips en Vrienden BV - Roel van Bambost Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Roel van Bambost te gast. 

19/12/2020 17:40 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, ...

19/12/2020 17:45 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

19/12/2020 18:40 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

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

19/12/2020 19:35 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.

19/12/2020 19:55 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

19/12/2020 20:55 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 8

19/12/2020 21:40 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

19/12/2020 22:10 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

19/12/2020 23:10 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 6

19/12/2020 23:25 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

19/12/2020 23:40 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 

aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich aan 

de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 1969. Geregisseerd door Paul Collet en 

Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel

20/12/2020 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

20/12/2020 01:35 Doorheen Australië en India Doorheen Australië en India

20/12/2020 06:30 De Dingen Des Levens Afl. 12840 Rafe heeft een verrassing geregeld voor Hope. Zodra ze alleen is, komt een mysterieuze figuur uit de schaduw tevoorschijn. 

Ze is perplex: het is Aiden! Summer vraag hulp aan Dario, niet wetende wat te doen met Clark die dood op de vloer ligt.  

20/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12841 Hope is stomverbaasd door Aiden's terugkeer. Zes maanden geleden, op hun huwelijksnacht, worstelde Aiden met het al 

dan niet vermoorden van zijn bruid. Aiden wordt later wakker in een kooi zonder dat ze weet wat Andre's plan is of dat Hope 

het moordcomplot heeft overleefd. 

20/12/2020 08:00 De Rolkrant 20.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/12/2020 09:00 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.

20/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

20/12/2020 10:05 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen Olympiade 1936  (deel 2)   Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen

20/12/2020 10:45 Uw verhaal: Accordeonfeest Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

20/12/2020 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, ...

20/12/2020 11:05 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  106de aflevering

20/12/2020 11:50 Thee Met Een Verhaal 10 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

20/12/2020 12:10 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

20/12/2020 12:25 Special Fats Domino deel 1 Special Fats Domino - Film deel 1 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey, 

24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende 

Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen 

in de Rock and Roll Hall of Fame.

20/12/2020 13:25 Het meisje en de Madonna Mei 1940. Een moeder is op de vlucht met haar twee kleine meisjes. Door gebrek aan benzine kunnen ze niet vrder. 

Zij brengt de kinderen in veiligheid nabij een Lourdesgrot. Hun moeder wordt door een vijandig gevechtsvliegtuig gedood. 

De kinderen werden als oorlogswezen opgenomen door een gierige boer. Zeventien jaar later gaan de twee meisjes op zoek 

naar hun familie. Film van Edith Kiel (1958).

20/12/2020 15:15 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat

gehuurd dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn

vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die er 

helemaal niet zijn. 1961. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers

20/12/2020 16:50 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  106de aflevering

20/12/2020 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, ...

20/12/2020 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

20/12/2020 18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8062 Shauna en Quinn halen herinneringen op over hun verleden en hun kinderen. Wyatt en Flo bespreken de overeenkomsten 

tussen hun thuissituaties.

20/12/2020 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8063 Quinn is verbijsterd als Shauna een tot dusver onbekende band tussen hen onthult. Flo verrast Wyatt met wat ze zegt 



en doet.

20/12/2020 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8064 Quinn zet Bill onder druk om meer te weten te komen over Shauna. Hij reageert met een opzienbarende beschuldiging. 

Hope introduceert Flo bij Donna, die onthult dat ook zij een baby voor adoptie heeft afgestaan.

20/12/2020 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8065 Flo worstelt met haar geweten als Hope per se wil dat ze vrienden worden. Wyatt had Flo gezworen een geheim te bewaren, 

maar onthult het nu toch aan Bill, Quinn en Shauna.

20/12/2020 19:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8066 Flo probeert Hope de waarheid te vertellen over Beth. De levens van de families Spencer, Logan en Forrester veranderen 

voorgoed als Flo's grote geheim wordt onthuld.

20/12/2020 20:05 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

20/12/2020 21:05 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

20/12/2020 22:10 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

20/12/2020 23:05 De Opspraak De Opspraak is een productie van studenten van PXL-MAD School of Arts in het kader van het opleidingsonderdeel. 

Elke week nemen ze een beeld uit de media kritisch onder de loep en gaan ze er audiovisueel mee aan de slag.

20/12/2020 23:20 Rose Rose' is een bekroonde korte film, geregisseerd door Ritchie Vermeire en Dilgesh Rojbeyani. De korte film vertelt het 

verhaal van een jong meisje dat lijdt aan aplastische anemie, een zeldzame bloedziekte. Als de verzekering weigert de 

ziekte te erkennen en de kosten te dekken, wordt het leven een hel voor Rose en haar moeder. De film is gebaseerd op 

waargebeurde verhalen, waaronder het eigen verhaal van Ritchie Vermeire. Hij leed aan dezelfde ziekte als Rose. 

Na een stamceltransplantatie herstelde hij uiteindelijk van de ziekte.

20/12/2020 23:40 Max Selen Kennismaking met Max Selen

21/12/2020 00:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

21/12/2020 00:15 Muziek bij Evenaar: Matchmaking festival Matchmaking festival te Ierland

21/12/2020 00:30 Muziek bij Evenaar: Mississippi Blues Mississippi Blues

21/12/2020 00:45 Muziek bij Evenaar: In de ban van de Pinguiss In de ban van de Pinguiss, Cameroun

21/12/2020 01:00 Muziek bij Evenaar: Tango Forever Tango Forever, Argentinië

21/12/2020 01:20 De mens en de zee - Deel 01 De mens en de zee - Deel 01

21/12/2020 01:50 De mens en de zee - Deel 02 De mens en de zee - Deel 02

21/12/2020 02:25 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

21/12/2020 03:25 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

21/12/2020 04:25 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

21/12/2020 05:20 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

21/12/2020 06:15 Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven Een monikkenleven, Bhutan

21/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8066 Flo probeert Hope de waarheid te vertellen over Beth. De levens van de families Spencer, Logan en Forrester veranderen 

voorgoed als Flo's grote geheim wordt onthuld.

21/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12842 Voordat Hope kan vertrekken om de toestand met Aiden aan te pakken, keert Ciara terug. Ze benadrukt dat haar moeder 

niets weet over wat ze doormaakt.  Aiden zal met niemand praten, behalve met Hope. Steve kan zijn jasje niet vinden en heeft 

een vermoeden dat Joey het heeft meegenomen.


