
28/12/2020 08:00 De Rolkrant 28.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Werk' van Josse De Pauw, uitgeverij Houtekiet 

28/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

28/12/2020 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.

28/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm  1978, De mannen van den John 

muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee  1973, Opening Bokrijk in 1954 

door prins Albert 

28/12/2020 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, ...

28/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

28/12/2020 11:55 Zwemmen met beren Zwemmen met beren in Canada

28/12/2020 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12847 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. 

28/12/2020 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/12/2020 13:20 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 2/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

28/12/2020 13:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De kerstperiode (deel 2)

28/12/2020 14:25 Met de Helm Geboren 1939. Een melodramatische volkskomedie met Bruyninckx als flinke van het platteland, verliefd op de dochter van een 

kasteelheer. Door de nood gedwongen beproeft hij zijn geluk in Antwerpen, dat loopt niet van een leien dakje maar 

uiteindelijk zal de met de helm geboren jongeman onrecht en beproeving overwinnen.

Komedie van Jan Vanderheyden met o.a. Jef Bruyninckx, Nand Buyl, Tilly Janssens, Germaine Loosveldt en Fred Engelen. 

28/12/2020 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.

28/12/2020 16:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)

28/12/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8071 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.

28/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

28/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8072 Liam zoekt troost bij Wyatt en Sally en vraagt om relatieadvies. Thomas stimuleert Hope om Liam naar Parijs te laten gaan 

om Steffy en de meisjes te bezoeken.

28/12/2020 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, ...

28/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12848 Paul wordt wakker en herstelt eindelijk van het virus. Kate stelt aan Deimos voor die vanavond in Vegas trouwen. 

Eduardo daagt op en Dario verneemt dat zijn vader en Kate elkaar ontmoetten.  

28/12/2020 18:20 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

28/12/2020 18:50 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

28/12/2020 19:20 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

28/12/2020 19:40 Dierenrijk: De comeback van Gorongosa De comeback van Gorongosa, Mozambique

28/12/2020 20:10 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

28/12/2020 21:10 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

28/12/2020 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.

28/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

28/12/2020 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

28/12/2020 23:30 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 3/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

28/12/2020 23:50 Jommeke, De Schat Van De Zeerover De schat van de zeerover is een speelfilm (1968) die gemaakt is rond het personage Jommeke van Jef Nys. 

Het is een verfilming van het gelijknamig stripalbum De schat van de zeerover.

29/12/2020 01:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

29/12/2020 01:05 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

29/12/2020 01:35 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

29/12/2020 01:50 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

29/12/2020 02:10 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

29/12/2020 02:40 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

29/12/2020 03:35 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

29/12/2020 04:30 Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten

29/12/2020 05:00 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

29/12/2020 05:55 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

29/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8072 Liam zoekt troost bij Wyatt en Sally en vraagt om relatieadvies. Thomas stimuleert Hope om Liam naar Parijs te laten gaan 

om Steffy en de meisjes te bezoeken.

29/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12848 Paul wordt wakker en herstelt eindelijk van het virus. Kate stelt aan Deimos voor die vanavond in Vegas trouwen. 

Eduardo daagt op en Dario verneemt dat zijn vader en Kate elkaar ontmoetten.  

29/12/2020 08:00 De Rolkrant 29.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit 'Olive Kitteridge'  van Elizabeth Strout, uitgegeven bij    Atlas Contact

29/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

29/12/2020 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.

29/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 6, Maleisië Azië in miniatuur  documentaire 1985, 

Mijnheer Dingemans en Madame Babbel speelf. 1943

29/12/2020 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, ...

29/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

29/12/2020 11:55 Eclips TV Op Stap: Oude Liefde Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

29/12/2020 12:10 De Dingen Des Levens Afl. 12848 Paul wordt wakker en herstelt eindelijk van het virus. Kate stelt aan Deimos voor die vanavond in Vegas trouwen. 

Eduardo daagt op en Dario verneemt dat zijn vader en Kate elkaar ontmoetten.  

29/12/2020 12:50 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/12/2020 13:10 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 3/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

29/12/2020 13:25 De Zandmuze 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.

29/12/2020 13:35 Antoon, De Flierefluiter Nabij Winkelbroek staat een mooie molen. De molenaar is Wannes Coppens. Hij is bijzonder trots op zijn zoon Antoon. 

Die is onderwijzer, dirigent van de fanfare, kunstschilder en heeft de naam grootste flierefuiter van Winkelbroek te zijn. 

Door het huwelijk van Antoon met Louisa van de brouwerij hoopt de molenaar in het bezit te komen van een stuk grond. 

Maar de oude brouwer is onverzettelijk. 1942, Jan Vanderheyden

29/12/2020 15:05 Eclips en Vrienden Zorg - Darmkanker Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

29/12/2020 15:40 Uw verhaal: Audrey - Blind vertrouwen Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 



anekdote 

29/12/2020 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.

29/12/2020 16:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

29/12/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8072 Liam zoekt troost bij Wyatt en Sally en vraagt om relatieadvies. Thomas stimuleert Hope om Liam naar Parijs te laten gaan 

om Steffy en de meisjes te bezoeken.

29/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

29/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8073 Liam heeft een romantisch diner met Hope georganiseerd in de hoop weer dichter tot elkaar te komen. Thomas zet vol in 

op zijn plan om Hope te veroveren.

29/12/2020 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, ...

29/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12849 Hope gaat een wandeling maken in de regen... net als Aiden, die met haar zijn moeilijkheden deelt om zich aan het normale

leven aan te passen. Chad heeft een droom waarin Stefano hem vertelt om Abigail los te laten terwijl Ciara een droom heeft 

om Chad te zoenen

29/12/2020 18:20 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

29/12/2020 18:45 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. 

Ideaal gebied met de motor. Typische streekproducten.

29/12/2020 19:10 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

29/12/2020 20:10 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

29/12/2020 21:10 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

29/12/2020 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.

29/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  Jan Bardi en gasten 

Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

29/12/2020 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

29/12/2020 23:25 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 4/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

29/12/2020 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

30/12/2020 00:05 Oud Antwerpen We keren terug in het verleden van Antwerpen

30/12/2020 00:45 Twaalf miljoen gaatjes Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984

30/12/2020 01:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

30/12/2020 01:10 Dierenrijk: Gifbank, Australië Gifbank, Australië

30/12/2020 01:25 Dierenrijk: De onuitroeibare reuzenpad, Australië De onuitroeibare reuzenpad, Australië

30/12/2020 01:35 Dierenrijk: Rode vuurmieren, Australië Rode vuurmieren, Australië

30/12/2020 01:50 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

30/12/2020 02:15 Vrouwen en mannen van: De Bra Boys, Australië De Bra Boys, Australië

30/12/2020 02:30 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

30/12/2020 03:20 Op Bezoek: Het wiel van de dood Het wiel van de dood

30/12/2020 03:35 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

30/12/2020 04:00 Op bezoek: Ernst en Luim in de Pinvallei Ernst en Luim in de Pinvallei, India

30/12/2020 04:15 Op bezoek: Rijden op het Dak van de Wereld Rijden op het Dak van de Wereld, India

30/12/2020 04:35 Op Bezoek: De Opaalmijnen van White Cliffs De Opaalmijnen van White Cliffs, Australië

30/12/2020 04:50 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

30/12/2020 05:10 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden



30/12/2020 05:50 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

30/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8073 Liam heeft een romantisch diner met Hope georganiseerd in de hoop weer dichter tot elkaar te komen. Thomas zet vol in 

op zijn plan om Hope te veroveren.

30/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12849 Hope gaat een wandeling maken in de regen... net als Aiden, die met haar zijn moeilijkheden deelt om zich aan het normale

leven aan te passen. Chad heeft een droom waarin Stefano hem vertelt om Abigail los te laten terwijl Ciara een droom heeft 

om Chad te zoenen

30/12/2020 08:00 De Rolkrant 30.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De mijne is de beste' Hét spaghetti bolognese boek, door Filip Jans, Jurgen & Sven Campens 

uitgegeven bij Manteau

30/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

30/12/2020 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.

30/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor  Het Manneke 39, Ze leven in alle stilte, Herfst symphony, Folklore in de schaduw van de 

Mattahorn, Het Manneke 40 (afl 30)

30/12/2020 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, ...

30/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

30/12/2020 11:55 Eclips TV Op Stap: HuGe Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

30/12/2020 12:10 De Dingen Des Levens Afl. 12849 Hope gaat een wandeling maken in de regen... net als Aiden, die met haar zijn moeilijkheden deelt om zich aan het normale

leven aan te passen. Chad heeft een droom waarin Stefano hem vertelt om Abigail los te laten terwijl Ciara een droom heeft 

om Chad te zoenen

30/12/2020 12:50 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/12/2020 13:10 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 4/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

30/12/2020 13:25 Special Fats Domino deel 2 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.

30/12/2020 14:25 Wonderdoktoor Steven Martens wil zich als dorpsdokter vestigen. Zijn neef Boone, een sluwe boer, weet zo te schipperen dat Steven 

optreedt als "Wonderdoktoor". Zo krijgt hij een uitgebreid kliënteel. Steven weigert met Marietje, de dochter van de 

burgemeester, te trouwen. Daarom laat de verbolgen dorpspotentaat een onderzoek instellen, waarbij het diploma van 

Steven moet boven komen. De jonge dokter is natuurlijk van vervolging ontslagen, maar de dorpelingen voelen zich 

bedrogen en blijven weg. 1936 Jan Vanderheyden

30/12/2020 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.

30/12/2020 16:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)

30/12/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8073 Liam heeft een romantisch diner met Hope georganiseerd in de hoop weer dichter tot elkaar te komen. Thomas zet vol in 

op zijn plan om Hope te veroveren.

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

30/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8074 Quinn oppert Wyatt om Sally's loyaliteit in twijfel te trekken, nadat ze haar met Thomas heeft gezien. Hope en Liam beleven 

hun eerste romantische nacht sinds de tragedie rondom Beth.

30/12/2020 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, ...

30/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12850 Kate 'komt langs bij Nicole die snuffelt in Deimos' woonkamer. Rafe ziet Aiden Hope zoenen en stormt weg.  

Belle, dronken, probeert Shawn weer te zoenen.

30/12/2020 18:20 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 10

30/12/2020 19:00 Al het water van de wereld Deel 01 Al het water van de wereld Deel 01

30/12/2020 19:30 Al het water van de wereld Deel 02 Al het water van de wereld Deel 02

30/12/2020 20:05 Al het water van de wereld Deel 03 Al het water van de wereld Deel 03

30/12/2020 20:40 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

30/12/2020 21:40 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

30/12/2020 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.

30/12/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

30/12/2020 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

30/12/2020 23:30 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 5/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

30/12/2020 23:50 Nand Buyl in de cinema Ferdinand Julia Jozef (Nand) Buyl  was een Vlaams acteur en regisseur en wordt gezien als een van de pioniers van de 

Vlaamse theater-, televisie- en filmwereld.

31/12/2020 01:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

31/12/2020 01:05 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

31/12/2020 02:00 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

31/12/2020 02:25 Grote Draslanden Peru, De Grote Draslanden

31/12/2020 03:15 Op Bezoek: Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië

31/12/2020 03:30 Op Bezoek: Salar De Uyuni, Bolivië Salar De Uyuni, Bolivië

31/12/2020 03:40 Op Bezoek: De Samba van de Ufo's, Brazilië De Samba van de Ufo's, Brazilië

31/12/2020 03:50 Op Bezoek: Helitaxi's in Sao Paulo Helitaxi's in Sao Paulo

31/12/2020 04:05 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

31/12/2020 04:20 Op Bezoek: Fotograaf aan het eind van de wereld Fotograaf aan het eind van de wereld, Chili

31/12/2020 04:35 Op Bezoek: Acai, De Purperen parel van het Amazonewoud Acai, De Purperen parel van het Amazonewoud, Brazilië

31/12/2020 04:45 Dierenrijk: Insectensmokkel Insectensmokkel, Bolivië

31/12/2020 05:00 Vrouwen en mannen van: De Cholitas, Bolivië De Cholitas, Bolivië

31/12/2020 05:15 Vrouwen en mannen van: De Gulle Maagd De Gulle Maagd van Copacabana, Bolivië

31/12/2020 05:30 Vrouwen en mannen van: Beurshandelaar Beurshandelaar in Patagonië

31/12/2020 05:35 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

31/12/2020 06:00 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

31/12/2020 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8074 Quinn oppert Wyatt om Sally's loyaliteit in twijfel te trekken, nadat ze haar met Thomas heeft gezien. Hope en Liam beleven 

hun eerste romantische nacht sinds de tragedie rondom Beth.

31/12/2020 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12850 Kate 'komt langs bij Nicole die snuffelt in Deimos' woonkamer. Rafe ziet Aiden Hope zoenen en stormt weg.  

Belle, dronken, probeert Shawn weer te zoenen.

31/12/2020 08:00 De Rolkrant 31.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/12/2020 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit een essay van Bernard Dewulf 'Bestudeer je theelepeltjes', dat in november in 'De Standaard' verscheen 

en nu, met toelating van de schrijver via DenkBeeld in samenwerking met de academies deeltijds kunstonderwijs in een 

miniboekje werd uitgebracht. Daarnaast neemt ze jullie even mee terug in de tijd met het hoofdstuk 'Mijn eerste 

nieuwjaarsbrief' uit het boek: 'Toen was geluk nog heel gewoon' van Rita Horions, uitgegeven in eigen beheer. 

31/12/2020 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

31/12/2020 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.

31/12/2020 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Cavalcade in Antwerpen - Provinciale historische stoet 1930 - 



Wereldtentoonstelling 1930 Antwerpen (afl 32)

31/12/2020 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, ...

31/12/2020 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: 

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

31/12/2020 11:55 De Dingen Des Levens Afl. 12850 Kate 'komt langs bij Nicole die snuffelt in Deimos' woonkamer. Rafe ziet Aiden Hope zoenen en stormt weg.  

Belle, dronken, probeert Shawn weer te zoenen.

31/12/2020 12:40 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 5/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

31/12/2020 12:55 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

31/12/2020 13:10 70 jaar Samana - TV Show TV Show - Samen staan we sterker - 70 jaar Samana

31/12/2020 14:05 Alleen voor u In het station van Antwerpen is een trein binnengelopen en onder de reizigers bevinden zich Jenny en haar gouvernante. 

Jenny is geboren in Anwerpen maar woont al verschillende jaren in Londen en het weerzien van haar geboortestad is een 

grote gebeurtenis in haar leven. Een bezoek aan een kappersalon en de ontmoeting met Frits zullen bepalend zijn voor haar 

verder leven. Een operettefilm van Jan Vanderheyden. Jan Vanderheyden  1935 

31/12/2020 15:35 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 6/7- De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

31/12/2020 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.

31/12/2020 16:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)

31/12/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8074 Quinn oppert Wyatt om Sally's loyaliteit in twijfel te trekken, nadat ze haar met Thomas heeft gezien. Hope en Liam beleven 

hun eerste romantische nacht sinds de tragedie rondom Beth.

31/12/2020 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

31/12/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8075 Thomas zet de volgende stap in zijn plan om Liam en Hope uit elkaar te drijven met de hulp van Amelia. Sally wordt verrast 

door Quinn. Al snel beginnen ze te ruziën over Sally's woonsituatie.

31/12/2020 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, ...

31/12/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12851 Jennifer heeft een vreselijke nacht omdat ze probeert om niet toe te geven aan haar verslaving aan pijnstillers. 

Lucas neemt Doug en Julie in dienst, die Jennifer proberen af te leiden met verhalen over hun reizen.

31/12/2020 18:20 Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen

31/12/2020 18:50 Geluk ligt op het bord - James Lowe - Verenigd Koninkrijk Geluk ligt op het bord met James Lowe uit Verenigd Koninkrijk

31/12/2020 19:20 Eerste Wensen 2021 Eerste wensen voor 2021 - De wensenboom

31/12/2020 19:30 De Herkenwijsjes - Nieuwjaar Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Nieuwjaarspecial

31/12/2020 20:00 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van een 

ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 

vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

31/12/2020 21:35 Oudejaar met Anne Cambier en Justiniani Anne Cambier en Justiniani - Concert van Internationaal vermaarde sopraan Anne Cambier en het barokensemble 

31/12/2020 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.

31/12/2020 22:25 Oudejaar Bobby Setter Band Live Oudejaar met Bobby Setter Band Live

1/1/2021 00:00 Wensenboom 2021 Wensenboom extra voor het nieuwe jaar 2021 - Bv's en de kijkers wensen elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar.

1/1/2021 00:30 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

1/1/2021 01:30 In alle stilte Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke 

notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert. 



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

1/1/2021 03:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/1/2021 03:05 Doorheen Zuid-Europa - oudejaar special Doorheen Zuid-Europa - oudejaar special

1/1/2021 04:00 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

1/1/2021 05:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

1/1/2021 05:55 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

1/1/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8075 Thomas zet de volgende stap in zijn plan om Liam en Hope uit elkaar te drijven met de hulp van Amelia. Sally wordt verrast 

door Quinn. Al snel beginnen ze te ruziën over Sally's woonsituatie.

1/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12851 Jennifer heeft een vreselijke nacht omdat ze probeert om niet toe te geven aan haar verslaving aan pijnstillers. 

Lucas neemt Doug en Julie in dienst, die Jennifer proberen af te leiden met verhalen over hun reizen.

1/1/2021 08:00 De Rolkrant 01.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/1/2021 08:55 Nieuwjaar Bobby Setter Band Live Herhaling oudejaarspecial Bobby Setter Band Live

1/1/2021 10:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Nieuwjaar Op Nieuwjaar volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode 

1/1/2021 11:05 De Corona Nieuwjaar Quiz Nieuwjaarseditie  - 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. Laatste aflevering 

1/1/2021 11:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

1/1/2021 12:15 Sanne leest - Nieuwjaar Sanne leest uit een essay van Bernard Dewulf 'Bestudeer je theelepeltjes', dat in november in 'De Standaard' verscheen 

en nu, met toelating van de schrijver via DenkBeeld in samenwerking met de academies deeltijds kunstonderwijs in 

een miniboekje werd uitgebracht. Daarnaast neemt ze jullie even mee terug in de tijd met het hoofdstuk 

'Mijn eerste nieuwjaarsbrief' uit het boek: 'Toen was geluk nog heel gewoon' van Rita Horions, uitgegeven in eigen beheer. 

1/1/2021 12:35 Zandmuze nieuwjaar Nieuwjaar - 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.

1/1/2021 12:40 Wensenboom 2021 Wensenboom extra voor het nieuwe jaar 2021 - Bv's en de kijkers wensen elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar.

1/1/2021 13:10 De Ordonnans Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om in 

zijn cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven. 

Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein 

die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon 

in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette. 1962. 

Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl

1/1/2021 14:40 Nieuwjaar met Anne Cambier en Justiniani Anne Cambier en Justiniani - Nieuwjaarsconcert van Internationaal vermaarde sopraan Anne Cambier en het barokensemble 

1/1/2021 15:15 De Herkenwijsjes - Nieuwjaar Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Nieuwjaarspecial

1/1/2021 15:40 De Corona Nieuwjaar Quiz Nieuwjaarseditie  - 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. Laatste aflevering 

1/1/2021 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)

1/1/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8075 Thomas zet de volgende stap in zijn plan om Liam en Hope uit elkaar te drijven met de hulp van Amelia. Sally wordt verrast 

door Quinn. Al snel beginnen ze te ruziën over Sally's woonsituatie.

1/1/2021 17:00 Op weg naar het kroontje Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen 

1/1/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8076 Als Brooke nietsvermoedend het nieuws over Flo's vader deelt, kan Zoe haar reactie niet verbergen. Dollar Bill komt 

toevallig Shauna tegen bij Il Giardino, nadat Katie hem een emotionele klap heeft uitgedeeld.

1/1/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/1/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12852 Kayla is goed hersteld en wordt uit het ziekenhuis ontslagen. Aiden bezoekt Chase in de gevangenis, belooft dat hij hem vrij



zal krijgen. Hope haalt Ciara op voor de hoorzitting. Ze krijgen beiden een taakstraf.

1/1/2021 18:20 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

1/1/2021 19:15 Op Bezoek: Het ijsfestival, Mongolië Het ijsfestival, Mongolië

1/1/2021 19:35 Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden De eerlijke keuken van het hoge noorden

1/1/2021 19:55 Op Bezoek: De ogen van de hemel  De ogen van de hemel

1/1/2021 20:15 Muziek bij Evenaar: Mississippi Blues Mississippi Blues

1/1/2021 20:30 Muziek bij Evenaar: Tango Forever Tango Forever, Argentinië

1/1/2021 20:45 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

1/1/2021 21:15 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

1/1/2021 22:10 De Corona Nieuwjaar Quiz Nieuwjaarseditie  - 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. Laatste aflevering 

1/1/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

1/1/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

1/1/2021 23:35 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 7/7 - De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

1/1/2021 23:55 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

2/1/2021 01:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

2/1/2021 01:25 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

2/1/2021 02:25 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

2/1/2021 03:20 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

2/1/2021 04:10 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

2/1/2021 05:05 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

2/1/2021 06:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

2/1/2021 06:20 Namibië - Oeganda - Bierbrouwen Namibië, Oeganda, Bierbrouwen - En Route

2/1/2021 06:30 De Dingen Des Levens Afl. 12848 Paul wordt wakker en herstelt eindelijk van het virus. Kate stelt aan Deimos voor die vanavond in Vegas trouwen. 

Eduardo daagt op en Dario verneemt dat zijn vader en Kate elkaar ontmoetten.  

2/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12849 Hope gaat een wandeling maken in de regen... net als Aiden, die met haar zijn moeilijkheden deelt om zich aan het normale 

leven aan te passen. Chad heeft een droom waarin Stefano hem vertelt om Abigail los te laten terwijl Ciara een droom heeft 

om Chad te zoenen

2/1/2021 08:00 De Rolkrant 02.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/1/2021 09:00 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over Goed oud worden (afl 5).

2/1/2021 09:05 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord- Over onze maatschappij en andere culturen (afl. 7).

2/1/2021 09:10 De Zandmuze 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.

2/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

2/1/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Twaalf miljoen gaatjes korte speelfilm   1984, Een mens Mr. Lieberman 

korte speelfilm 1981, Bron van alle leven korte speelfilm 1984, Tussen Sana en de zee korte speelfilm 1995  

2/1/2021 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, ...

2/1/2021 11:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80



2/1/2021 11:45 Kleistreken Afl. 7. Kludde. 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.

2/1/2021 12:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:  

Jan Bardi en gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn

2/1/2021 12:45 The Best Books Ever Top 100 - Aflevering 7/7 - De tijdloze 100 boeken van Denderland en Eclips TV vanaf 26 dcember tot en met 01 januari 2021

2/1/2021 13:05 Boskaatje 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

2/1/2021 14:30 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel,

liefde en haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

2/1/2021 16:25 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

2/1/2021 16:55 Eclips en Vrienden BV - Ivo Pauwels Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Ivo Pauwels te gast. 

2/1/2021 17:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/1/2021 17:30 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

2/1/2021 18:20 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

2/1/2021 18:50 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

2/1/2021 19:20 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

2/1/2021 19:55 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

2/1/2021 20:50 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 10

2/1/2021 21:45 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

2/1/2021 22:15 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

2/1/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

2/1/2021 23:40 Wafelijzers en schietgeweren 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.

3/1/2021 00:00 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

3/1/2021 00:15 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

3/1/2021 00:35 Artikel 140 Artikel 140, korte speelfilm uit 1992

3/1/2021 01:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

3/1/2021 01:10 Op bezoek: Droomstad Vancouver Droomstad Vancouver, Canada

3/1/2021 01:25 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

3/1/2021 02:15 Drones helpen de scheepvaart Drones helpen de scheepvaart, Canada

3/1/2021 02:40 Vissen op het ijs in Quebec Vissen op het ijs in Quebec, Canada

3/1/2021 03:10 Dierenrijk: Zwemmen met beren Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada

3/1/2021 03:30 Op Bezoek: De kauwgom van de Maya's De kauwgom van de Maya's, Guatemala

3/1/2021 03:45 Op Bezoek: Fietsmachines, Guatemala Fietsmachines, Guatemala

3/1/2021 04:00 Op Bezoek: Reuzenvliegers in Guatemala Reuzenvliegers in Guatemala

3/1/2021 04:10 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

3/1/2021 04:30 Op bezoek: De heilige cenotes van Yucatan De heilige cenotes van Yucatan, Mexico

3/1/2021 04:35 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1



3/1/2021 05:30 Op bezoek: Droomstad Vancouver Droomstad Vancouver, Canada

3/1/2021 05:35 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

3/1/2021 06:30 De Dingen Des Levens Afl. 12850 Kate 'komt langs bij Nicole die snuffelt in Deimos' woonkamer. Rafe ziet Aiden Hope zoenen en stormt weg.  

Belle, dronken, probeert Shawn weer te zoenen.

3/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12851 Jennifer heeft een vreselijke nacht omdat ze probeert om niet toe te geven aan haar verslaving aan pijnstillers. 

Lucas neemt Doug en Julie in dienst, die Jennifer proberen af te leiden met verhalen over hun reizen.

3/1/2021 08:00 De Rolkrant 03.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/1/2021 09:00 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over oude mensen die een voorbeeld waren (afl. 6)

3/1/2021 09:05 Ouder worden Bie Hinnekint - laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over kracht van de kunsten (afl. 2)

3/1/2021 09:10 De Zandmuze 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.

3/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

3/1/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Probleem Berlijn documentaire 1959, De Muur 1959, Berlin bleibt doch Berlin 

reisfilm uit 1975.

3/1/2021 10:55 Uw verhaal: Verloren Duitse Duikboot Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .

3/1/2021 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, ...

3/1/2021 11:05 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  108de aflevering

3/1/2021 11:50 Nieuwjaar Bobby Setter Band Live Herhaling oudejaarspecial Bobby Setter Band Live

3/1/2021 13:25 De Kiekens Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen 

Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.

Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos

3/1/2021 14:35 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

3/1/2021 14:45 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

3/1/2021 16:30 Uw verhaal: Om nooit te vergeten De eerste coronagolf was best wel hevig voor bewoners, familie en medewerkers in WZC De Vliet, Zele en WZC Sint Jozef, 

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

3/1/2021 16:40 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  108de aflevering

3/1/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/1/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

3/1/2021 18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8072 Liam zoekt troost bij Wyatt en Sally en vraagt om relatieadvies. Thomas stimuleert Hope om Liam naar Parijs te laten gaan 

om Steffy en de meisjes te bezoeken.

3/1/2021 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8073 Liam heeft een romantisch diner met Hope georganiseerd in de hoop weer dichter tot elkaar te komen. Thomas zet vol in op 

zijn plan om Hope te veroveren.

3/1/2021 18:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8074 Quinn oppert Wyatt om Sally's loyaliteit in twijfel te trekken, nadat ze haar met Thomas heeft gezien. Hope en Liam beleven 

hun eerste romantische nacht sinds de tragedie rondom Beth.

3/1/2021 19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8075 Thomas zet de volgende stap in zijn plan om Liam en Hope uit elkaar te drijven met de hulp van Amelia. Sally wordt verrast 

door Quinn. Al snel beginnen ze te ruziën over Sally's woonsituatie.

3/1/2021 19:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8076 Als Brooke nietsvermoedend het nieuws over Flo's vader deelt, kan Zoe haar reactie niet verbergen. Dollar Bill komt 

toevallig Shauna tegen bij Il Giardino, nadat Katie hem een emotionele klap heeft uitgedeeld.

3/1/2021 20:10 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

3/1/2021 21:10 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape



3/1/2021 22:15 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

3/1/2021 23:10 Denderland Boekenland Denderland Boekenland - Auteurs komen aan het woord 

3/1/2021 23:25 Retro Eclips: Naar Nieuwe Levensvreugd Retro Naar Nieuwe Levensvreugd

4/1/2021 00:10 Kroniek van een vreemde ontmoeting Kroniek van een vreemde ontmoeting  speelfilm 1985 - 16+

4/1/2021 00:45 De kruisweg van Max Selen De kruisweg van Max Selen  sfeerfilm 1980

4/1/2021 00:55 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

4/1/2021 01:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

4/1/2021 01:30 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

4/1/2021 02:35 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

4/1/2021 03:35 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

4/1/2021 04:40 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve

4/1/2021 05:15 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

4/1/2021 06:00 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

4/1/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8076 Als Brooke nietsvermoedend het nieuws over Flo's vader deelt, kan Zoe haar reactie niet verbergen. Dollar Bill komt 

toevallig Shauna tegen bij Il Giardino, nadat Katie hem een emotionele klap heeft uitgedeeld.

4/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12852 Kayla is goed hersteld en wordt uit het ziekenhuis ontslagen. Aiden bezoekt Chase in de gevangenis, belooft dat hij hem vrij

zal krijgen. Hope haalt Ciara op voor de hoorzitting. Ze krijgen beiden een taakstraf.


