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Koshu, de regenwijn
Lazarote, De vulkaanwijn
Dierenrijk: De olifant en de mens
Smaakmakkers winter 2020
Carribean With Simon Reeve
Op bezoek: Napels, een Groot Openluchttheater
Africa with David Attenborough
De Corona Quiz
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Aan Het Juiste Adres Op Maandag

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Verhalen uit het Crayenest' van Sarah De Grauwe,*
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Hockey initiatie (afl 20) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Op stap langs de Camino (Spanje)
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60
1954 - De heer Van Peborgh, een "artiste photographe", is na de dood van zijn vrouw alleen gebleven met zijn drie zonen
Henri, Frans en Louis. Het huishouden wordt gedaan door de meid Beth terwijl het bevallige meisje Marie hem in de
winkel helpt. De oudste zoon Henri is verloofd met Hortense en denkt weldra te trouwen. Louis wil naar Amerika
vertrekken. Het grote verlovingsfeest waarop heel de familie aanwezig is, begint zonder zorgen maar eindigt op een ramp.
Joris Diels
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
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.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Justin vindt het lastig om Bill bij de les te houden. Hij kan zich moeilijk concentreren op zijn werk, omdat hij in
gedachten alleen maar bezig is met Flo en Shauna.
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, ...
Aiden dringt er bij Hope op aan te geloven dat hij het is, door aan te dringen dat de man die haar probeerde te
vermoorden een bedrieger was.
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
Koshu, de regenwijn
Lazarote, De vulkaanwijn
De olifant en de mens, Zambia
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
Carribean With Simon Reeve
Napels, een Groot Openluchttheater, Italië
Episode 1 Kalahari
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
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Nachtprogrammatie Evenaar
Fishing Impossible seiz 2
Naar de markt Palermo
Koshu, de regenwijn
Lazarote, De vulkaanwijn
Dierenrijk: De olifant en de mens
Smaakmakkers winter 2020
Carribean With Simon Reeve
Op Bezoek: De ogen van de hemel
Op bezoek: Napels, een Groot Openluchttheater
Africa with David Attenborough
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Vuur, Liefde en Vitaminen

(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
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.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
In een cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in
een bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij met
zijn vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een
vroeger gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige
ondergang. 1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Fishing Impossible seiz 2 - afl 5
Naar de markt te Palermo (Italië)
Koshu, de regenwijn
Lazarote, De vulkaanwijn
De olifant en de mens, Zambia
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
Carribean With Simon Reeve
De ogen van de hemel
Napels, een Groot Openluchttheater, Italië
Episode 1 Kalahari
Justin vindt het lastig om Bill bij de les te houden. Hij kan zich moeilijk concentreren op zijn werk, omdat hij in
gedachten alleen maar bezig is met Flo en Shauna.
Aiden dringt er bij Hope op aan te geloven dat hij het is, door aan te dringen dat de man die haar probeerde te
vermoorden een bedrieger was.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen , Pogingen om iets van leven te maken', uitgegeven
door Meulenhoff
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Topsport 1980 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
Bootvoet waterski 1975 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Aiden dringt er bij Hope op aan te geloven dat hij het is, door aan te dringen dat de man die haar probeerde te
vermoorden een bedrieger was.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
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.
1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en
weduwnaar met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als
echtgenoot strikken maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar te
blijven. Komedie van Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts, Romain Deconinck
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Naar de markt Firenze
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Sportbeat op dinsdag
Perfo
La nuit est une sorcière
Nachtprogrammatie Evenaar
Het Bloemenvolk
Op Bezoek: Het geheime Hue
Op Bezoek: Verlovingsbeurs An Imilchil
Op Bezoek: Leren genezen met planten
Op bezoek: De heilige cenotes van Yucatan
Op bezoek: Sylt - Het Saint-Tropez van de noordzee
Lekker Weg
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Lekker Weg
Naar de markt Firenze
De Alpen
Fishing Impossible seiz 2

en Gaston Vandermeulen.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Justin vindt het lastig om Bill bij de les te houden. Hij kan zich moeilijk concentreren op zijn werk, omdat hij in
gedachten alleen maar bezig is met Flo en Shauna.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Flo's wereld staat op z'n kop als ze erachter komt wie haar vader is. Quinn hoort Bill uit over zijn betrokkenheid bij
Shauna in Las Vegas.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de
geboorte van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen
met een nieuwe uitdaging, ...
Abigail is boos dat Chad Thomas heeft meegenomen en haar familie heeft uitgenodigd om op bezoek te komen.
Ondanks dat ze de gevolgen van de griep voelt, blijft Kayla werken. Fynn is wanhopig op zoek naar een remedie
voor het virus.
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de
Franse presidentsvrouwen.
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Naar de markt te Firenze (Italië)
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Fishing Impossible seiz 2 - afl 5
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
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.
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.
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
O is opgesloten. Hij weigert zich bij die toestand neer te leggen maar zijn ontsnappingspogingen mislukken jammerlijk.
De film is uitsluitend gebaseerd op de Choreografie van Pierre Lacotte. 1960
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Het Bloemenvolk te Indonesië
Het geheime Hue, Vietnam
Verlovingsbeurs An Imilchil, Marokko
Leren genezen met planten, Nepal
De heilige cenotes van Yucatan, Mexico
Sylt - Het Saint-Tropez van de noordzee, Duitsland
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de
Franse presidentsvrouwen.
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Naar de markt te Firenze (Italië)
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Fishing Impossible seiz 2 - afl 5
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En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
Flo's wereld staat op z'n kop als ze erachter komt wie haar vader is. Quinn hoort Bill uit over zijn betrokkenheid bij
Shauna in Las Vegas.
Abigail is boos dat Chad Thomas heeft meegenomen en haar familie heeft uitgenodigd om op bezoek te komen.
Ondanks dat ze de gevolgen van de griep voelt, blijft Kayla werken. Fynn is wanhopig op zoek naar een remedie
voor het virus.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts,
uitgegeven bij Hoogland & VanKlaveren
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Sportmotivatie 1975 - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de
geboorte van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen
met een nieuwe uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Abigail is boos dat Chad Thomas heeft meegenomen en haar familie heeft uitgenodigd om op bezoek te komen.
Ondanks dat ze de gevolgen van de griep voelt, blijft Kayla werken. Fynn is wanhopig op zoek naar een remedie
voor het virus.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
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.
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.
Het verhaal vertelt over een professor die bij toeval een middel ontdekt dat alle vermoeidheid wegneemt en nieuwe
levenskracht geeft. Hij zal het middel lanceren tijdens de Expo (Wereldtentoonstelling van 1958) in Brussel.
Enkele snoodaards willen het middel echter voor andere doelen gebruiken. 1958 Jef Bruyninckx
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Flo's wereld staat op z'n kop als ze erachter komt wie haar vader is. Quinn hoort Bill uit over zijn betrokkenheid bij
Shauna in Las Vegas.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Flo vraagt een verwarde Shauna om mee te spelen als Hope begint over Flo's dochter Phoebe. Bill realiseert zich
opeens waarom Quinn zoveel kritiek heeft op de vrouwen in Wyatts leven.
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, ...
Ciara helpt Chad met het samenstellen van een fotoalbum voor Abigail, waarvan hij hoopt dat het haar zal overtuigen
om bij hem en Thomas thuis te komen. Rafe en Roman vernemen dat het lichaam dat opgegraven werd niet
van Aiden was.
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
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Carnaval in Aalst 2020
Op Bezoek: Alleen op de Wereld
Bordeau wijnen
Stapland
Burlen in Chabrehez - Oeganda
De mens en de zee - Deel 02
De Corona Quiz
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Denderland Boekenland
Toilettes pour le bal
Sabotage
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Nachtprogrammatie Evenaar
Op Bezoek: De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië
Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Op bezoek: Rijden op het Dak van de Wereld
Op bezoek: Een week balonvaren
Op jacht met de Aboriginals
Veroveraars van de Douro-Vallei
Jagen op Pythons
Zwemmen met beren
Op Bezoek: Alleen op de Wereld
Bordeau wijnen
Stapland
Burlen in Chabrehez - Oeganda
De mens en de zee - Deel 02
Mooi en Meedogenloos Afl. 8069
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De Rolkrant 24.12
Sanne Leest
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Thee Met Een Verhaal
Hedera zingt licht
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De Wensenboom Ochtend
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Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 9
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Bordeau wijnen - Nieuwe documentaire
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Burlen in Chabrehez - Oeganda
De mens en de zee - Deel 02
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
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.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
De man wacht op zijn vrouw die haar klaarmaakt voor het bal. 1971
Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde
in het saboteren van het spoorwegnet. 1945
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië
Rodeo on Costa Rica
De school op het Titicacameer, Peru
Rijden op het Dak van de Wereld, India
Een Week Balonvaren, Ierland
Op jacht met de Aboriginals, Australië
Veroveraars van de Douro-Vallei
Jagen op Pythons
Zwemmen met beren in Canada
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Bordeau wijnen - Nieuwe documentaire
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Burlen in Chabrehez - Oeganda
De mens en de zee - Deel 02
Flo vraagt een verwarde Shauna om mee te spelen als Hope begint over Flo's dochter Phoebe. Bill realiseert zich
opeens waarom Quinn zoveel kritiek heeft op de vrouwen in Wyatts leven.
Ciara helpt Chad met het samenstellen van een fotoalbum voor Abigail, waarvan hij hoopt dat het haar zal overtuigen
om bij hem en Thomas thuis te komen. Rafe en Roman vernemen dat het lichaam dat opgegraven werd niet van Aiden
was.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest een verhaal uit 'Het goud van Tomàs Vargas' Van Isabel Allende, uitgegeven bij de wereldbibliotheek ,
Amsterdam
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Roeien Hazewinkel wereldkampioenschappen 1985 Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de
geboorte van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen
met een nieuwe uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
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Eclips in beweging MB
Thee Met Een Verhaal 22
Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië
Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk
Het einde van de reis
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Kleistreken
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24/12/2020

16:10

Wafelijzers en schietgeweren
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Op weg naar het kroontje
Mooi en Meedogenloos Afl. 8070
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Kerstmis in mijn kindertijd - Kerstspecial
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De Herkenwijsjes - Kerst
Wensenboom kerstspecial
Hedera zingt licht
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Kerstavond met Luk Callens en Anne Cambier
Coronaquiz Kerstspecial
Kerstavond met Bobby Setter Band Live
Yesterday Kerstspecial
Middernachtmis Kerstmis
De Witte
Nachtprogrammatie Evenaar
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Rome, Villa Borghese
De Daken van Rome
Vlamingen in Rome
Vlamingen in Rome
Mooi en Meedogenloos Afl. 8070
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De Dingen Des Levens Afl. 12846

(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Ciara helpt Chad met het samenstellen van een fotoalbum voor Abigail, waarvan hij hoopt dat het haar zal overtuigen om bij
hem en Thomas thuis te komen. Rafe en Roman vernemen dat het lichaam dat opgegraven werd niet van Aiden was.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië
Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk
Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht
haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger
te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt, bereidt
de hele familie zich hierop voor.
1981. Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.
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.
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Flo vraagt een verwarde Shauna om mee te spelen als Hope begint over Flo's dochter Phoebe. Bill realiseert zich opeens
waarom Quinn zoveel kritiek heeft op de vrouwen in Wyatts leven.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Shauna flipt als ze hoort over het drama van de babyruil, waar Flo deels verantwoordelijk voor is. Hope en Liam praten
over Steffy en of zij de waarheid over Flo's vader moet horen.
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, ...
Aiden bezoekt Andre, en wil antwoorden. Hope vertelt Rafe dat ze niet weet wat haar gevoelens zijn voor Aiden.
Fynn vindt een tegengif voor het virus. JJ staat erop dat Gabi het serum voor hem krijgt.
Kerstspecial opgedragen aan alle coronaslachtoffers vanuit Sint-Truiden. Kerstmis in mijn kindertijd door Freddy Davis.
Met dank aan stad Sint-Truiden, kerkfabriek Sint-Martinus Sint-Truiden en vele anderen.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Kerstspecial
Wensenboom kerstspecial
In de week voor kerst zingt het Klimop Kinderkoor Hedera elk dag voor jou. 40 Gentse kinderen brengen op die manier
warmte en licht in jouw bubbel
Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf
te verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens
de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre.
België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel
Kerstspecial Luk Callens en Anne Cambier - kerstavond
Coronaquiz Kerstspecial met Michel Follet
Kerstavond met Bobby Setter Band Live
Yesterday Kerstavond - Muzikaal programma met Johan Persyn
Middernachtmis Kerstmis vanuit de Abdij Van Averbode
De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Stadspark te Rome, Villa Borghese
De Daken van Rome
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Shauna flipt als ze hoort over het drama van de babyruil, waar Flo deels verantwoordelijk voor is. Hope en Liam praten
over Steffy en of zij de waarheid over Flo's vader moet horen.
Aiden bezoekt Andre, en wil antwoorden. Hope vertelt Rafe dat ze niet weet wat haar gevoelens zijn voor Aiden.
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Herhaling van Middernachtmis Kerstmis
Coronaquiz Kerstdag
De Herkenwijsjes - Kerst
De Wensenboom Ochtend
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Kerstdag met Luk Callens en Anne Cambier
Kerstwensen Lieven Debrauwer
Yesterday Kerstdag
Kerstdag met Bobby Setter Band Live
Het meisje en de Madonna
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25/12/2020

16:35

Wafelijzers en schietgeweren
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Op weg naar het kroontje
Mooi en Meedogenloos Afl. 8071
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Naar de markt Toulouse
De wijnen uit de Alpen 2020

25/12/2020
25/12/2020
25/12/2020
25/12/2020
25/12/2020
25/12/2020

19:45
20:15
20:30
20:50
21:20
22:15

Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk
Op bezoek: Een week balonvaren
Op Bezoek: Lichtjes van de hoop
Wijnland - Frankrijk
De Daken van Rome
Coronaquiz

25/12/2020

22:25

Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag

25/12/2020

23:10

Aan de oevers van de Leie

Fynn vindt een tegengif voor het virus. JJ staat erop dat Gabi het serum voor hem krijgt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest fragmenten uit werk van Diane De Keyzer, Uit haar nieuwe boek 'de vondelingen', dit najaar uitgegeven bij
Pelckmans en een ouder werk 'kerstekind' uitgegeven bij Manteau ism Wablieft. Sanne schakelt tussen deze twee en neemt
jullie mee naar 'kindekes in doekskes gewikkeld' en licht een heel klein stukje van de geschiedenis van gevonden kinderen,
heel lang geleden tot vandaag, uit dit boek. Tussendoor pikt ze in op het verhaal 'kerstekind' een autobiografisch stukje
van de schrijfster, die zoals de titel al doet vermoeden, als kerstekind geboren werd
Herhaling van middernachtmis Kerstmis vanuit de Abdij Van Averbode
Coronaquiz op Kerstdag met Michel Follet
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Kerstspecial
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Kerstspecial Luk Callens en Anne Cambier - Kerstdag
Kerstwensen Lieven Debrauwer
Muzikaal programma met Johan Persyn
Kerstdag met Bobby Setter Band Live - Uitgebreide kerstspecial
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).
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Ridge is verrast als Thomas een bekentenis doet over zijn gevoelens voor Hope. Liam vecht voor zijn relatie met Hope.
Hij hoopt dat hun liefde sterker is dan Hopes verdriet.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope ondervraagt Aiden over zijn tijd in gevangenschap. Maggie reageert slecht als Summer zegt dat ze haar vader wil
zoeken. Brady vertrouwt Belle toe dat hij problemen heeft met Theresa, als gevolg van haar onzekerheden over Summer.
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
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.
Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk
Een Week Balonvaren, Ierland
De lichtjes van de hoop, Thailand
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
De Daken van Rome
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johan Verminnen
(zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
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
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Denderland TV
Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Nachtprogrammatie Evenaar
Stapland
De Alpen
De Alpen
De Alpen
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Op Bezoek: De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië
Op Bezoek: Haar, het zwarte goud
Mooi en Meedogenloos Afl. 8036
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Ouder worden
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Vlaams Filmarchief
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Kleistreken
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Denderland Boekenland
De Roof van Hop Marianneke
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Hedera zingt licht
Kunstacademie Corona
Eclips en Vrienden BV - Wendy

26/12/2020

17:45

De Wensenboom Namiddag

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.
Denderland TV (afl 15)
Olympiade 1936 (deel 1) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
De school op het Titicacameer, Peru
De Samoerai van de Omovallei, Ethiopië
Haar, het zwarte goud, India
Stefy en Liam realiseren zich dat het droevig is gesteld met Hope als zij hen aanspoort om weer een gezin te vormen.
Wyatt is in de zevende hemel nu hij van Bill Spectra Fashions weer tot leven mag wekken.
Aiden dringt er bij Hope op aan te geloven dat hij het is, door aan te dringen dat de man die haar probeerde te vermoorden
een bedrieger was.
Abigail is boos dat Chad Thomas heeft meegenomen en haar familie heeft uitgenodigd om op bezoek te komen. Ondanks
dat ze de gevolgen van de griep voelt, blijft Kayla werken. Fynn is wanhopig op zoek naar een remedie voor het virus.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord over omgaan met jongeren (afl 3).
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.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, In de schaduw van de Goden documentaire 1975, 't Kan verkeren
korte speelfilm 1993, De laatste voetganger korte speelfilm 1975, Het Manneke 20
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70
Afl. De Zwarte veerman en De onderaardse gang. Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn
grootmoeder, een kleurrijke mix van Booms en Antwerps is dat. De verhalen zijn avontuurlijk, grappig of poëtisch en
ontsproten uit zuivere verbeelding, maar telkens met een knipoog naar de kleistreek van honderd jaar geleden.
O ja: een streek is een gebied, maar ook een ondeugende daad.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord
De film verhaalt de ontvoering en het proces van "De Roof van Hop-Sinjoorke" uit het museum van Mechelen door
Antwerpse studenten. Voor de rechtbank wordt de hele geschiedenis in een "flash-back" uit de doeken gedaan.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 1954 Joris Diels
De film verhaalt het leven van de Italiaanse immigrantenfamilie Bandini in Colorado tijdens de koude winter van 1925.
Tijdens de winter is er nauwelijks werk te vinden voor de arme Italiaanse immigrant en metselaar Svevo Bandini. Zijn mooie
vrouw kan onder de moeilijke omstandigheden nog nauwelijks van hem houden en begint hem te wantrouwen als hij steeds
maar weer klusjes doet voor de superrijke en eenzame weduwe Hildegarde.
1989. Geregisseerd door Dominique Deruddere met Joe Mantegna, Ornella Muti en Faye Dunaway
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Hedera zingt Kerstliederen. 40 Gentse kinderen brengen op die manier warmte en licht in jouw bubbel
Het levende bewijs dat Kunstacademie ook actief is tijdens corona. Kunstacademie Geraardsbergen.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Wendy te gast.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
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Margriet Tussen De Mensen
Vlamingen in Rome
Smaakmakkers winter 2020
Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika
Naar de markt Lyon
Fishing Impossible
Wijnland - Thailand
Simon Reeve's Sacred Rivers
The Best Books Ever
Aan de oevers van de Leie
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Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
De Daken van Tokio
Nachtprogrammatie Evenaar
Wijnland - China
Vrouwen en mannen van: Liu Bolin, de onzichtbare man
The Mekong with Sue Perkins
The Mekong with Sue Perkins
The Mekong with Sue Perkins
The Mekong with Sue Perkins
De Dingen Des Levens Afl. 12845
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De Dingen Des Levens Afl. 12846
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De Rolkrant 27.12
Ouder worden
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De Zandmuze
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes
Kerstmis in mijn kindertijd - Kerstspecial
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Special Fats Domino deel 2
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Een aardig geval

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)
Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Fishing Impossible episode 9
Thailand, De tropische wijngaarden
Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1
Top 100 - Aflevering 1/7 - De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV van 26 dcember tot en met 01 januari 2021
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.
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.
Olympiade 1936 (deel 2) Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
Olympiade 1936 (deel 3) Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
De Daken van Tokio
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
China, De wijngaarden van de Himalaya
Liu Bolin, de onzichtbare man, China
The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC
The Mekong with Sue Perkins Episode 2 - BBC
The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC
The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC
Ciara helpt Chad met het samenstellen van een fotoalbum voor Abigail, waarvan hij hoopt dat het haar zal overtuigen om
bij hem en Thomas thuis te komen. Rafe en Roman vernemen dat het lichaam dat opgegraven werd niet van Aiden was.
Aiden bezoekt Andre, en wil antwoorden. Hope vertelt Rafe dat ze niet weet wat haar gevoelens zijn voor Aiden.
Fynn vindt een tegengif voor het virus. JJ staat erop dat Gabi het serum voor hem krijgt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over oud zijn (afl. 4)
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.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 24, 25 - Verloren verpakking - Ad Similis - Taragona - De man
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 107de aflevering
Kerstspecial opgedragen aan alle coronaslachtoffers vanuit Sint-Truiden. Kerstmis in mijn kindertijd door Freddy Davis.
Met dank aan stad Sint-Truiden, kerkfabriek Sint-Martinus Sint-Truiden en vele anderen.
Fats Domino - Film deel 2 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.
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.
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Sportbeat op zondag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8067
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8068
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8069

27/12/2020

19:20

Mooi en Meedogenloos Afl. 8070
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8071
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De Alpen
Africa with David Attenborough
Stapland
The Best Books Ever
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De bruid zonder bed
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Sportbeat op zondag
Nachtprogrammatie Evenaar
De Daken van New York
De Daken van Los Angeles
Op bezoek: Van Georgia tot de Mississippidelta
Muziek bij Evenaar: Mississippi Blues
Op Bezoek: Holywood bis
Op Bezoek: Hollywood Boulevard
Muziek bij Evenaar: Mississippi Blues
Op Bezoek: Holywood bis
Dierenrijk: Slakkenplaag
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Mooi en Meedogenloos Afl. 8071
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De Dingen Des Levens Afl. 12847

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
België 1952. Komedie van Edith Kiel. Met o.a. Jos Gevers, Charles Janssens, Jaak de Voght, Gella Allaert en Jan de Vel.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 107de aflevering
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Justin vindt het lastig om Bill bij de les te houden. Hij kan zich moeilijk concentreren op zijn werk, omdat hij in gedachten
alleen maar bezig is met Flo en Shauna.
Flo's wereld staat op z'n kop als ze erachter komt wie haar vader is. Quinn hoort Bill uit over zijn betrokkenheid bij Shauna
in Las Vegas.
Flo vraagt een verwarde Shauna om mee te spelen als Hope begint over Flo's dochter Phoebe. Bill realiseert zich opeens
waarom Quinn zoveel kritiek heeft op de vrouwen in Wyatts leven.
Shauna flipt als ze hoort over het drama van de babyruil, waar Flo deels verantwoordelijk voor is. Hope en Liam praten over
Steffy en of zij de waarheid over Flo's vader moet horen.
Ridge is verrast als Thomas een bekentenis doet over zijn gevoelens voor Hope. Liam vecht voor zijn relatie met Hope.
Hij hoopt dat hun liefde sterker is dan Hopes verdriet.
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Episode 3 Congo
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Top 100 - Aflevering 2/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met
01/jan/21
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.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De Daken van New York
De Daken van Los Angeles
Van Georgia tot de Mississippidelta, USA
Mississippi Blues
Holywood bis
Hollywood Boulevard
Mississippi Blues
Holywood bis
Slakkenplaag in Miami
Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1
Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2
Ridge is verrast als Thomas een bekentenis doet over zijn gevoelens voor Hope. Liam vecht voor zijn relatie met Hope.
Hij hoopt dat hun liefde sterker is dan Hopes verdriet.
Hope ondervraagt Aiden over zijn tijd in gevangenschap. Maggie reageert slecht als Summer zegt dat ze haar vader wil
zoeken. Brady vertrouwt Belle toe dat hij problemen heeft met Theresa, als gevolg van haar onzekerheden over Summer.

