
15/2/2021 08:00 De Rolkrant 15.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit 'De bourgondiërs'2/2, Bart Van Loo, uitgeverij  De bezige bij

15/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

15/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 6, Maleisië Azië in miniatuur  documentaire 1985, Mijnheer Dingemans en 

Madame Babbel. 1943

15/2/2021 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, ... 

15/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

15/2/2021 12:00 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

15/2/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12882 Aiden en Hope maken plannen om terug te keren naar Salem als ze zich verontschuldigt voor dingen die niet gaan zoals 

ze gepland hadden. Theresa is hard aan het werk en wordt groggy. Ze kijkt in paniek om zich heen en realiseert zich dat 

iemand hun baby heeft meegenomen.

15/2/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/2/2021 13:15 Uw verhaal: Geutelingen Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

15/2/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1962

15/2/2021 14:00  Exit 7 Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve 

kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de 

meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje 

dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te verwekken 

en op te voeden. 1979. Emile Degelin

15/2/2021 15:50 Thee Met Een Verhaal 14 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

15/2/2021 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe

jongedame te zijn geworden.  Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote 

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 1

15/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8106 Brooke heeft het gevoel dat er iets niet klopt en praat met Hope over het heroverwegen van haar volgende stap.

Liam confronteert Thomas met de reden waarom hij heeft geïnvesteerd in zijn relatie met Hope en Steffy.

15/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

15/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8107 Zoe en Flo maken ruzie. Ze realiseren zich dat ze voor altijd met elkaar verbonden zijn door de sinistere daad van Reese. 

Xander stormt binnen bij Liam en Hope en wil met hen praten voordat ze iets tekenen.

15/2/2021 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, ... 

15/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12883 Brady en Theresa zoeken verwoed naar Tate, maar hun baby is meegenomen. Ciara vraagt Claire om advies over Chad, 

maar het is niet precies wat ze wil horen. Andre vertelt Chad dat Abigail in een gecharterd vliegtuig zat dat is neergestort 

in de Golf van Mexico. 

15/2/2021 18:15 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 5



15/2/2021 18:45 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

15/2/2021 19:15 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

15/2/2021 20:10 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

15/2/2021 02:20 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

15/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

15/2/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

15/2/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/2/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

15/2/2021 23:50 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 2 - Canada

16/2/2021 00:45 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

16/2/2021 01:40 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

16/2/2021 02:10 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

16/2/2021 03:05 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

16/2/2021 04:00 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

16/2/2021 05:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

16/2/2021 06:00 Constant Lievens Wie is Constant Lievens ?

16/2/2021 06:30 Uw verhaal: Missotten Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

16/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8107 Zoe en Flo maken ruzie. Ze realiseren zich dat ze voor altijd met elkaar verbonden zijn door de sinistere daad van Reese. 

Xander stormt binnen bij Liam en Hope en wil met hen praten voordat ze iets tekenen.

16/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12883 Brady en Theresa zoeken verwoed naar Tate, maar hun baby is meegenomen. Ciara vraagt Claire om advies over Chad, 

maar het is niet precies wat ze wil horen. Andre vertelt Chad dat Abigail in een gecharterd vliegtuig zat dat is neergestort 

in de Golf van Mexico. 

16/2/2021 08:00 De Rolkrant 16.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit Reiskoorts, Diane Broeckhoven, Uitgeverij The house of books

16/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

16/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 8, Groenland    documentaire   1978.

16/2/2021 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

nieuwe uitdaging, ... 

16/2/2021 11:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

16/2/2021 12:10 Eclips TV Op Stap: STISA Gasthuisberg Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

16/2/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12883 Brady en Theresa zoeken verwoed naar Tate, maar hun baby is meegenomen. Ciara vraagt Claire om advies over Chad, 

maar het is niet precies wat ze wil horen. Andre vertelt Chad dat Abigail in een gecharterd vliegtuig zat dat is neergestort 

in de Golf van Mexico. 

16/2/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/2/2021 13:20 Eclips TV Op Stap: Erfgoed Willy Sommers Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

16/2/2021 13:40 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

16/2/2021 15:10 Eclips en Vrienden Zorg - Beweging en Voeding Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

16/2/2021 15:35 Eclips TV Op Stap: Ode Aan Hazes Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

16/2/2021 16:00 Thee Met Een Verhaal 21 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

16/2/2021 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe

jongedame te zijn geworden.  Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote 

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 2

16/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8107 Zoe en Flo maken ruzie. Ze realiseren zich dat ze voor altijd met elkaar verbonden zijn door de sinistere daad van Reese. 

Xander stormt binnen bij Liam en Hope en wil met hen praten voordat ze iets tekenen.

16/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

16/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8108 Flo deelt vertrouwelijke informatie met Thomas. Hij beschuldigt haar ervan een leugenaar te zijn. Hope en Brooke praten 

over Hopes keuze haar huwelijk met Liam nietig te verklaren.

16/2/2021 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, ... 

16/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12884 Chad heeft een vreselijke nachtmerrie. Jennifer bespreekt de situatie met Doug en Julie. Andre ketent Rafe in de verlaten 

kelder, terwijl Hope aan het werk gaat om te proberen Aiden te vergeten. 

16/2/2021 18:15 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 6

16/2/2021 18:50 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

16/2/2021 19:15 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

16/2/2021 19:40 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

16/2/2021 20:40 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

16/2/2021 21:40 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich 

tegen Mussolini en Duitsland.

16/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

16/2/2021 23:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

16/2/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/2/2021 23:50 Sportbeat op dinsdag Sportbeat op dinsdag  

17/2/2021 00:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

17/2/2021 00:15 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 3- Bahamas

17/2/2021 00:10 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich 

tegen Mussolini en Duitsland.

17/2/2021 02:05 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

17/2/2021 02:25 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland



17/2/2021 02:50 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

17/2/2021 03:15 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

17/2/2021 04:00 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

17/2/2021 05:05 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich 

tegen Mussolini en Duitsland.

17/2/2021 06:00 Broerdelijk Delen Peru Broederlijk delen in Peru

17/2/2021 06:30 Uw verhaal: Gene Thomas Dorine Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

17/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8108 Flo deelt vertrouwelijke informatie met Thomas. Hij beschuldigt haar ervan een leugenaar te zijn. Hope en Brooke praten 

over Hopes keuze haar huwelijk met Liam nietig te verklaren.

17/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12884 Chad heeft een vreselijke nachtmerrie. Jennifer bespreekt de situatie met Doug en Julie. Andre ketent Rafe in de verlaten 

kelder, terwijl Hope aan het werk gaat om te proberen Aiden te vergeten. 

17/2/2021 08:00 De Rolkrant 17.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit de wondere historie van Judocus Vijd en het lam Gods , Karen Dierickx. 

17/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

17/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/2/2021 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)

17/2/2021 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

nieuwe uitdaging, ... 

17/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

17/2/2021 12:05 Eclips TV Op Stap: Hôpital Notre Dame à la Rose Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

17/2/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12884 Chad heeft een vreselijke nachtmerrie. Jennifer bespreekt de situatie met Doug en Julie. Andre ketent Rafe in de verlaten 

kelder, terwijl Hope aan het werk gaat om te proberen Aiden te vergeten. 

17/2/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/2/2021 13:15 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen - Maand februari

17/2/2021 14:20 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.

17/2/2021 15:55 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)

17/2/2021 16:00 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).

17/2/2021 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe

jongedame te zijn geworden.  Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote 

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 3

17/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8108 Flo deelt vertrouwelijke informatie met Thomas. Hij beschuldigt haar ervan een leugenaar te zijn. Hope en Brooke praten 

over Hopes keuze haar huwelijk met Liam nietig te verklaren.



17/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

17/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8109 Zoe heeft twijfels over Xanders toewijding, omdat hij bereid is Reese op te offeren voor de waarheid. Thomas' ongeloof 

maakt plaats voor woede als hij zich realiseert dat Steffy onbewust Hopes baby heeft.

17/2/2021 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, ... 

17/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12885 Deimos informeert Kate dat ze niet langer CEO zal zijn en dat ze al het geld moet teruggeven dat ze van zijn rekeningen 

heeft overgeheveld. Nicole krijgt een telefoontje van Roman die haar vertelt dat Deimos weer is opgedoken. Philip wil 

Chloe contracteren bij zijn platenlabel. 

17/2/2021 18:15 Viering Aswoensdag Viering Aswoensdag vanuit de Abdij van Averbode. Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen 

durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en 

het carnaval dat dit jaar door corona niet kon plaatsvinden.

17/2/2021 19:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

17/2/2021 20:25 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

17/2/2021 20:55 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

17/2/2021 21:55 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

17/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

17/2/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

17/2/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/2/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

17/2/2021 23:50 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

18/2/2021 00:45 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

18/2/2021 01:50 Op Bezoek: Peper, het zwarte goud Peper, het zwarte goud, India

18/2/2021 02:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

18/2/2021 03:05 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

18/2/2021 03:35 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

18/2/2021 04:35 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

18/2/2021 05:05 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

18/2/2021 06:00 Niet van deze wereld - Abt Manu Niet van deze wereld - Abt Manu

18/2/2021 06:30 Uw verhaal: Rok Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

18/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8109 Zoe heeft twijfels over Xanders toewijding, omdat hij bereid is Reese op te offeren voor de waarheid. Thomas' ongeloof 

maakt plaats voor woede als hij zich realiseert dat Steffy onbewust Hopes baby heeft.

18/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12885 Deimos informeert Kate dat ze niet langer CEO zal zijn en dat ze al het geld moet teruggeven dat ze van zijn rekeningen 

heeft overgeheveld. Nicole krijgt een telefoontje van Roman die haar vertelt dat Deimos weer is opgedoken. Philip wil 

Chloe contracteren bij zijn platenlabel. 

18/2/2021 08:00 De Rolkrant 18.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor de geniale vriendin van Elena Ferrante. 

18/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

18/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 34, 35 en De CVP in 1950

18/2/2021 10:55 Uw verhaal: Etienne De Wilde Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 



18/2/2021 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, ... 

18/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

18/2/2021 12:00 Eclips TV Op Stap: Natuur Rine 1 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

18/2/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12885 Deimos informeert Kate dat ze niet langer CEO zal zijn en dat ze al het geld moet teruggeven dat ze van zijn rekeningen 

heeft overgeheveld. Nicole krijgt een telefoontje van Roman die haar vertelt dat Deimos weer is opgedoken. Philip wil 

Chloe contracteren bij zijn platenlabel. 

18/2/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/2/2021 13:15 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de 

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

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

Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... 

Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. 

Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

18/2/2021 14:30 De Excellentie De Excellentie, korte speelfilm uit 1999

18/2/2021 14:50 Ouder worden 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)

18/2/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1962

18/2/2021 15:45 En Route Cruises En route Cruises

18/2/2021 16:05 Thee Met Een Verhaal 17 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

18/2/2021 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe

jongedame te zijn geworden.  Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote 

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 4

18/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8109 Zoe heeft twijfels over Xanders toewijding, omdat hij bereid is Reese op te offeren voor de waarheid. Thomas' ongeloof 

maakt plaats voor woede als hij zich realiseert dat Steffy onbewust Hopes baby heeft.

18/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

18/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8110 Liam accepteert Steffy's aanbod om terug te verhuizen, zodat hij bij Kelly en Phoebe kan zijn. Flo smeekt Zoe om 

de waarheid te onthullen, maar Zoe is bang dat ze dan naar de gevangenis moet.

18/2/2021 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, ... 

18/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12886 Rafe is vastgeketend aan de muur terwijl een klok aftelt. Nadat Aiden is afgevoerd, besluit Hope dat ze Rafe moet vinden 

om hem te vertellen dat ze de waarheid weet.... Ciara confronteert Chase met het liegen tegen JJ, en creëert een alibi 

voor haar. 

18/2/2021 18:20 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

18/2/2021 19:25 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

18/2/2021 20:25 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

18/2/2021 21:15 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden



18/2/2021 22:00 Op bezoek: Vliegers in de lucht Vliegers in de lucht van Bali

18/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

18/2/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

18/2/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/2/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

18/2/2021 23:50 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 5 - Argentinië

19/2/2021 00:40 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

19/2/2021 01:45 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

19/2/2021 02:45 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

19/2/2021 03:40 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

19/2/2021 04:35 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

19/2/2021 05:05 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

19/2/2021 06:00 Sterke verhalen Samenscholen in de woenstjn

19/2/2021 06:30 Uw verhaal: Chocolade Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een  

ongewone anekdote

19/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8110 Liam accepteert Steffy's aanbod om terug te verhuizen, zodat hij bij Kelly en Phoebe kan zijn. Flo smeekt Zoe om 

de waarheid te onthullen, maar Zoe is bang dat ze dan naar de gevangenis moet.

19/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12886 Rafe is vastgeketend aan de muur terwijl een klok aftelt. Nadat Aiden is afgevoerd, besluit Hope dat ze Rafe moet vinden 

om hem te vertellen dat ze de waarheid weet.... Ciara confronteert Chase met het liegen tegen JJ, en creëert een alibi 

voor haar. 

19/2/2021 08:00 De Rolkrant 19.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit De gruwelijke rijmen van Roald Dahl.

19/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

19/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 62, 6de nationale metselwedstrijd FVB report. 1973, Leuvense hulpdiensten 

1982  documentaire

19/2/2021 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

nieuwe uitdaging, ... 

19/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

19/2/2021 12:00 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

19/2/2021 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12886 Rafe is vastgeketend aan de muur terwijl een klok aftelt. Nadat Aiden is afgevoerd, besluit Hope dat ze Rafe moet vinden 

om hem te vertellen dat ze de waarheid weet.... Ciara confronteert Chase met het liegen tegen JJ, en creëert een alibi 

voor haar. 

19/2/2021 13:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/2/2021 13:50 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.

19/2/2021 15:45 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).

19/2/2021 15:55 Thee Met Een Verhaal 10 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

19/2/2021 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 



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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe

 jongedame te zijn geworden.  Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote 

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 5

19/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8110 Liam accepteert Steffy's aanbod om terug te verhuizen, zodat hij bij Kelly en Phoebe kan zijn. Flo smeekt Zoe om 

de waarheid te onthullen, maar Zoe is bang dat ze dan naar de gevangenis moet.

19/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

19/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8111 Thomas zit vol twijfels. Moet hij iemand vertellen dat Hopes baby nog leeft? En zo ja, wie? Wyatt hoort Flo, Xander en 

Zoe praten over Beth en eist antwoorden.

19/2/2021 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, ... 

19/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12887 Hope doet verwoede pogingen om Rafe uit de kelder te bevrijden voordat de bom afgaat. Buiten komt Shawn aan, 

maar hij is te laat en het huis ontploft, vermoedelijk met Hope en Rafe erin. Shawn en Belle blijven waken over een 

radeloze Theresa.

19/2/2021 18:20 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

19/2/2021 19:20 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

19/2/2021 19:50 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

19/2/2021 20:45 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

19/2/2021 21:10 De Daken van Londen De Daken van Londen

19/2/2021 22:05 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

19/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

19/2/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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

19/2/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/2/2021 23:45 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

20/2/2021 00:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

20/2/2021 00:40 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

20/2/2021 01:40 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

20/2/2021 02:40 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

20/2/2021 03:05 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

20/2/2021 04:05 De Daken van Londen De Daken van Londen

20/2/2021 05:00 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

20/2/2021 06:00 Kracht van de stilte Kracht van de stilte

20/2/2021 06:25 Paus met Poolse roots Paus met Poolse roots

20/2/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8107 Zoe en Flo maken ruzie. Ze realiseren zich dat ze voor altijd met elkaar verbonden zijn door de sinistere daad van Reese. 

Xander stormt binnen bij Liam en Hope en wil met hen praten voordat ze iets tekenen.

20/2/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8108 Flo deelt vertrouwelijke informatie met Thomas. Hij beschuldigt haar ervan een leugenaar te zijn. Hope en Brooke praten 

over Hopes keuze haar huwelijk met Liam nietig te verklaren.

20/2/2021 08:00 De Rolkrant 20.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/2/2021 09:00 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.

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

20/2/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 10, Rajastan  documentaire  1982, Ksjmir documentaire 1982

20/2/2021 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

nieuwe uitdaging, ... 

20/2/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1972

20/2/2021 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Vluchten naar Engeland, over een Vlaamse jongen die 

de bombardementen in Londen meemaakte (afl. 4 )

20/2/2021 12:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Kurt Van Eeghem 

en gasten Paul Muys, Luc Goormans, Petra Polak.

20/2/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/2/2021 13:15 De Man De Man, korte speelfilm uit 1980

20/2/2021 13:45 Meeuwen sterven in de haven De film gaat over een gekweld personage zonder naam, die op de dool is in de havenstad Antwerpen. Hij is op de vlucht 

voor de moord op zijn vrouw. Hij wordt alleen begrepen door een weeskindje en twee vrouwen die hem proberen te 

helpen. Aan hem wordt gevraagd het weeskindje te ontvoeren en hij staat voor een moeilijke beslissing die hem zijn 

vrijheid kan brengen.  Dramafilm uit 1955. De film is opgenomen in zwart-wit. 

De regie was in handen van Rik Kuypers, Ivo Michiels en Roland Verhavert

20/2/2021 15:15 De spoken van Torenburcht De spoken van Torenburcht

20/2/2021 15:55 Het Zit In De Familie 1 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In deze eerste aflevering: Emmy Baus - De zoektocht 

naar een Baltische grootvader

20/2/2021 16:20 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn 

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

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

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

Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal 

wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe

 jongedame te zijn geworden.  Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote 

ergernis van haar tante Cordula.  Aflevering 6

20/2/2021 16:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

nieuwe uitdaging, ... 

20/2/2021 16:50 Eclips en Vrienden BV - Michel Follet Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste 

vriend(in).  Vandaag is Michel Follet te gast. 

20/2/2021 17:25 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - herhaling

20/2/2021 18:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

20/2/2021 19:15 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

20/2/2021 19:45 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

20/2/2021 20:45 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

20/2/2021 21:35 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

20/2/2021 22:05 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

20/2/2021 23:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

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



20/2/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/2/2021 23:50 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 

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

aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 

1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel 16+

21/2/2021 01:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

21/2/2021 01:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

21/2/2021 02:45 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

21/2/2021 03:10 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

21/2/2021 04:10 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

21/2/2021 05:00 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

21/2/2021 06:00 Compostela Compostela 20 jaar later

21/2/2021 06:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8109 Zoe heeft twijfels over Xanders toewijding, omdat hij bereid is Reese op te offeren voor de waarheid. Thomas' ongeloof 

maakt plaats voor woede als hij zich realiseert dat Steffy onbewust Hopes baby heeft.

21/2/2021 07:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8110 Liam accepteert Steffy's aanbod om terug te verhuizen, zodat hij bij Kelly en Phoebe kan zijn. Flo smeekt Zoe om 

de waarheid te onthullen, maar Zoe is bang dat ze dan naar de gevangenis moet.

21/2/2021 07:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8111 Thomas zit vol twijfels. Moet hij iemand vertellen dat Hopes baby nog leeft? En zo ja, wie? Wyatt hoort Flo, Xander en 

Zoe praten over Beth en eist antwoorden.

21/2/2021 08:00 De Rolkrant 21.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/2/2021 09:00 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.

21/2/2021 09:15 Ouder worden 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).

21/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

21/2/2021 10:05 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 

21/2/2021 10:50 Eclips TV Op Stap: Oscar Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

21/2/2021 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, ... 

21/2/2021 11:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  115de aflevering

21/2/2021 12:00 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen - Maand februari

21/2/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/2/2021 13:15 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 1/4

21/2/2021 14:05 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 2/4

21/2/2021 14:55 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 3/4

21/2/2021 15:50 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 4/4

21/2/2021 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  115de aflevering

21/2/2021 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, ... 

21/2/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

21/2/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



21/2/2021 18:15 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

21/2/2021 19:20 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

21/2/2021 20:30 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

21/2/2021 21:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

21/2/2021 22:25 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

21/2/2021 23:15 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

21/2/2021 23:40 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

22/2/2021 00:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

22/2/2021 01:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

22/2/2021 01:10 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

22/2/2021 00:00 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

22/2/2021 03:20 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

22/2/2021 04:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

22/2/2021 05:15 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

22/2/2021 06:00 Kracht van de stilte Kracht van de stilte

22/2/2021 06:25 Uw verhaal: Geutelingen Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

22/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8111 Thomas zit vol twijfels. Moet hij iemand vertellen dat Hopes baby nog leeft? En zo ja, wie? Wyatt hoort Flo, Xander en 

Zoe praten over Beth en eist antwoorden.

22/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12887 Hope doet verwoede pogingen om Rafe uit de kelder te bevrijden voordat de bom afgaat. Buiten komt Shawn aan, 

maar hij is te laat en het huis ontploft, vermoedelijk met Hope en Rafe erin. Shawn en Belle blijven waken over 

een radeloze Theresa.


