
22/2/2021 08:00 De Rolkrant 22.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor  uit een kleine geschiedenis van alledaagse dingen van Harry Stalknecht.

22/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

22/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/2/2021 10:20 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  

22/2/2021 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, ...

22/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

22/2/2021 12:00 Op Bezoek: Alleen op de Wereld Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland

22/2/2021 12:25 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.

22/2/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/2/2021 13:25 Uw verhaal: Koningsrek Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

22/2/2021 13:26 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1972

22/2/2021 14:00 Bittere honing Bittere honing, korte speelfilm uit 1987

22/2/2021 14:30 Twaalf miljoen gaatjes Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984

22/2/2021 14:50 Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 

61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader. 

De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.

22/2/2021 15:20 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde het 

meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en 

daaraan ten onder ging. 1981

22/2/2021 15:55 De Loodgieter Vertellingen

22/2/2021 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

22/2/2021 16:35 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.

22/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

22/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8112 Ridge maakt zich zorgen om zijn huwelijk met Brooke, dat te leiden heeft onder de ontwikkelingen rond hun kinderen. 

Xander, Zoe en Flo zijn verbijsterd dat Thomas opeens van gedachten is veranderd en hen bedreigt.

22/2/2021 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, ...

22/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12888 Shawn probeert uit te zoeken of zijn moeder (Hope) en Rafe erin geslaagd zijn te ontsnappen. Hope's toestand verslechtert 

en ondanks zijn behoefte om een uitweg te zoeken, wil Hope niet dat hij haar achterlaat. Brady en Theresa komen achter 

het aandeel van Summer in de ontvoering van Tate. 

22/2/2021 18:20 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

22/2/2021 18:50 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

22/2/2021 19:20 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2



22/2/2021 20:15 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

22/2/2021 21:15 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

22/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

22/2/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 1

22/2/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/2/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

22/2/2021 23:50 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 3- Bahamas

23/2/2021 00:45 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

23/2/2021 01:45 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

23/2/2021 02:15 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

23/2/2021 02:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

23/2/2021 03:40 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

23/2/2021 04:40 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

23/2/2021 06:00 Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas

23/2/2021 06:30 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.

23/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8112 Ridge maakt zich zorgen om zijn huwelijk met Brooke, dat te leiden heeft onder de ontwikkelingen rond hun kinderen. 

Xander, Zoe en Flo zijn verbijsterd dat Thomas opeens van gedachten is veranderd en hen bedreigt.

23/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12888 Shawn probeert uit te zoeken of zijn moeder (Hope) en Rafe erin geslaagd zijn te ontsnappen. Hope's toestand verslechtert 

en ondanks zijn behoefte om een uitweg te zoeken, wil Hope niet dat hij haar achterlaat. Brady en Theresa komen achter 

het aandeel van Summer in de ontvoering van Tate. 

23/2/2021 08:00 De Rolkrant 23.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit Nobel Streven van Frits Van Oostrom.

23/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

23/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor het Manneke 63, Nationaal werk voor kinderwelzijn uit 1952 en De grillen van het weer (1951).

23/2/2021 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, ...

23/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

23/2/2021 12:00 Eclips TV op Stap: Winterrevue Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

23/2/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12888 Shawn probeert uit te zoeken of zijn moeder (Hope) en Rafe erin geslaagd zijn te ontsnappen. Hope's toestand verslechtert 

en ondanks zijn behoefte om een uitweg te zoeken, wil Hope niet dat hij haar achterlaat. Brady en Theresa komen achter 

het aandeel van Summer in de ontvoering van Tate. 

23/2/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/2/2021 13:15 Jonny en Jesssy In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar, 

maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door 

drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt 

vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972



23/2/2021 15:05 Eclips en Vrienden Zorg - Geluksprofessor Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

23/2/2021 15:35 Eclips TV Op Stap: Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

23/2/2021 15:55 Diefstal Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt 

de pull terug naar de winkel. 1968

23/2/2021 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

23/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8112 Ridge maakt zich zorgen om zijn huwelijk met Brooke, dat te leiden heeft onder de ontwikkelingen rond hun kinderen. 

Xander, Zoe en Flo zijn verbijsterd dat Thomas opeens van gedachten is veranderd en hen bedreigt.

23/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

23/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8113 Hope is radeloos als ze iets verliest wat haar dierbaar is. Brooke is ervan overtuigd dat Thomas Douglas gebruikt als 

een pion in zijn plan om Hope voor zich te winnen.

23/2/2021 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, ...

23/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12889 Rafe heeft een lange nachtmerrie waarin Hope sterft. Hij schrikt wakker en ziet dat Hope nog in leven is, maar snel aftakelt. 

Gemotiveerd door zijn droom, doet Rafe nog meer moeite om hulp te vinden voor Hope, en met al zijn kracht breekt hij 

eindelijk de deur open.

23/2/2021 18:20 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

23/2/2021 18:40 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

23/2/2021 19:00 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

23/2/2021 19:25 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

23/2/2021 20:25 De Alpen Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

23/2/2021 21:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. 

Hitler pleegt zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

23/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

23/2/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 2

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

23/2/2021 23:40 Sportbeat op dinsdag Sportbeat op dinsdag

24/2/2021 00:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

24/2/2021 00:05 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 4 - Thailand

24/2/2021 01:00 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. 

Hitler pleegt zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

24/2/2021 02:05 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

24/2/2021 02:35 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

24/2/2021 02:50 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

24/2/2021 03:50 De Alpen Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen



24/2/2021 04:50 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. 

Hitler pleegt zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

24/2/2021 06:00 Christenen en economie Christenen en economie 

24/2/2021 06:30 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.

24/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8113 Hope is radeloos als ze iets verliest wat haar dierbaar is. Brooke is ervan overtuigd dat Thomas Douglas gebruikt als 

een pion in zijn plan om Hope voor zich te winnen.

24/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12889 Rafe heeft een lange nachtmerrie waarin Hope sterft. Hij schrikt wakker en ziet dat Hope nog in leven is, maar snel aftakelt. 

Gemotiveerd door zijn droom, doet Rafe nog meer moeite om hulp te vinden voor Hope, en met al zijn kracht breekt hij 

eindelijk de deur open.

24/2/2021 08:00 De Rolkrant 24.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit Zondag dus, samengesteld doorhet lezerscollectief Wablieft en uitgegeven door uitgeverij 'vrijdag' .

24/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

24/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 2 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Probleem Berlijn documentaire 1959, De Muur 1959, Berlin bleibt doch Berlin 

reisfilm uit 1975.

24/2/2021 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, ...

24/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

24/2/2021 12:00 Eclips TV Op Stap: Slisse & Cesar Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

24/2/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12889 Rafe heeft een lange nachtmerrie waarin Hope sterft. Hij schrikt wakker en ziet dat Hope nog in leven is, maar snel aftakelt. 

Gemotiveerd door zijn droom, doet Rafe nog meer moeite om hulp te vinden voor Hope, en met al zijn kracht breekt hij 

eindelijk de deur open.

24/2/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/2/2021 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen - Aflevering 1/6

24/2/2021 14:20 Een aardig geval Jef Pinke, een man die het leven van de goede kant opneemt, heeft Aloïs Zavel als vriend en buurman. Deze is schrijver 

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

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

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

1941. Jan Vanderheyden

24/2/2021 15:55 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

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

24/2/2021 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

24/2/2021 16:25 Eclips TV Op Stap: Tranen Clown Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

24/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8113 Hope is radeloos als ze iets verliest wat haar dierbaar is. Brooke is ervan overtuigd dat Thomas Douglas gebruikt als 

een pion in zijn plan om Hope voor zich te winnen.

24/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

24/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8114 Hope is verbijsterd als Thomas haar verrast met een Forrester-galajurk en een kus. Flo en Steffy verzetten zich als Wyatt 

en Liam een bijeenkomst organiseren.

24/2/2021 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, ...

24/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12890 Nadat hij eindelijk uit de DiMera-tunnels is ontsnapt, vindt Rafe Chad in de studeerkamer en roept zijn hulp in om Hope 

te redden.  Jennifer en JJ worden ter plaatse geroepen, en Hope wordt naar het ziekenhuis gebracht. Chad probeert met JJ 

te praten over Jennifer en de voogdijzaak. 

24/2/2021 18:20 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

24/2/2021 19:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

24/2/2021 20:25 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

24/2/2021 20:50 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

24/2/2021 21:50 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

24/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

24/2/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 3

24/2/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/2/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

24/2/2021 23:50 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 5

25/2/2021 00:45 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

25/2/2021 01:45 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

25/2/2021 02:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

25/2/2021 03:10 Woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

25/2/2021 03:25 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

25/2/2021 04:25 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

25/2/2021 05:00 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

25/2/2021 06:00 Congo Congo - Terugblik

25/2/2021 06:30 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.

25/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8114 Hope is verbijsterd als Thomas haar verrast met een Forrester-galajurk en een kus. Flo en Steffy verzetten zich als Wyatt 

en Liam een bijeenkomst organiseren.

25/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12890 Nadat hij eindelijk uit de DiMera-tunnels is ontsnapt, vindt Rafe Chad in de studeerkamer en roept zijn hulp in om Hope 

te redden.  Jennifer en JJ worden ter plaatse geroepen, en Hope wordt naar het ziekenhuis gebracht. Chad probeert met JJ 

te praten over Jennifer en de voogdijzaak. 

25/2/2021 08:00 De Rolkrant 25.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/2/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest een voor uit visje bij de thee van Annie MG Smidt.

25/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

25/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 3 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor oude vergeten film fragmenten

25/2/2021 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, ...

25/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets



25/2/2021 12:05 Eclips TV Op Stap: Theater stuk het schoon verdiep Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

25/2/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12890 Nadat hij eindelijk uit de DiMera-tunnels is ontsnapt, vindt Rafe Chad in de studeerkamer en roept zijn hulp in om Hope 

te redden.  Jennifer en JJ worden ter plaatse geroepen, en Hope wordt naar het ziekenhuis gebracht. Chad probeert met JJ 

te praten over Jennifer en de voogdijzaak. 

25/2/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/2/2021 13:15 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

25/2/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1972

25/2/2021 15:50 Big Bill blues The film shows Big Bill (William) Broonzy singing and playing the blues in a Brussels cellar. This short essay is the only film 

about Big Bill. 1956

25/2/2021 16:10 Aan de oevers van de Leie 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. 

25/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8114 Hope is verbijsterd als Thomas haar verrast met een Forrester-galajurk en een kus. Flo en Steffy verzetten zich als Wyatt 

en Liam een bijeenkomst organiseren.

25/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

25/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8115 Xander ontploft van woede als hij zich realiseert dat Thomas blijft proberen om Hope te manipuleren. Flo en Steffy zijn het 

erover eens dat baby Phoebe absoluut een Logan is. 

25/2/2021 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, ...

25/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12891 Kate verhuist uit het landhuis en neemt haar intrek in een kamer in de Salem Inn, maar ze is erg ongerust door alles wat er

met Deimos is gebeurd. Deimos trekt Nicole weg bij Dario om haar te vertellen dat Kate uit het landhuis en uit zijn leven is. 

25/2/2021 18:20 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

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

25/2/2021 20:25 De Daken van Rome De Daken van Rome

25/2/2021 21:15 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

25/2/2021 22:10 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

25/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

25/2/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 4

25/2/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/2/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

25/2/2021 23:50 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

26/2/2021 00:40 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara



26/2/2021 01:45 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

26/2/2021 02:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

26/2/2021 03:45 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

26/2/2021 04:40 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

26/2/2021 05:05 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

26/2/2021 06:00 Uit dezelfde bron deel 1 Uit dezelfde bron deel 1

26/2/2021 06:30 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.

26/2/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8115 Xander ontploft van woede als hij zich realiseert dat Thomas blijft proberen om Hope te manipuleren. Flo en Steffy zijn het 

erover eens dat baby Phoebe absoluut een Logan is. 

26/2/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12891 Kate verhuist uit het landhuis en neemt haar intrek in een kamer in de Salem Inn, maar ze is erg ongerust door alles wat er 

met Deimos is gebeurd. Deimos trekt Nicole weg bij Dario om haar te vertellen dat Kate uit het landhuis en uit zijn leven is. 

26/2/2021 08:00 De Rolkrant 26.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/2/2021 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. 

26/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

26/2/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 4 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/2/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 59, Met de camera door Heverlee 1969-70 

26/2/2021 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, ...

26/2/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

26/2/2021 12:00 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

26/2/2021 12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12891 Kate verhuist uit het landhuis en neemt haar intrek in een kamer in de Salem Inn, maar ze is erg ongerust door alles wat er 

met Deimos is gebeurd. Deimos trekt Nicole weg bij Dario om haar te vertellen dat Kate uit het landhuis en uit zijn leven is. 

26/2/2021 13:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/2/2021 13:55 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij 

haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van 

een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug 

te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar huis 

te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als een koningin, 

verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, 

Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, Jean Lescat, Larrio Ekson, 

Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

26/2/2021 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 kracht van de kunsten (afl. 2)

26/2/2021 15:55 La nuit est une sorcière De film is uitsluitend gebaseerd op de Choreografie van Pierre Lacotte. 1960

26/2/2021 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

26/2/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8115 Xander ontploft van woede als hij zich realiseert dat Thomas blijft proberen om Hope te manipuleren. Flo en Steffy zijn het 

erover eens dat baby Phoebe absoluut een Logan is. 

26/2/2021 17:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag



26/2/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8116 Thomas weigert toe te geven als Brooke hem ervan beschuldigt haar dochter te willen controleren. Thomas, Zoe en Xander 

zijn het oneens en langzaam begint hun web van leugens uit elkaar te vallen. 

26/2/2021 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, ...

26/2/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12892 Ciara is buiten zichzelf als Hope haar dochter geruststelt dat Aiden uit hun leven is. Na de incidenten in het safe house 

verzamelt Rafe's familie zich om hem heen. Gabi helpt Blanca zoeken naar een appartement terwijl Rafe Hope opzoekt. 

26/2/2021 18:20 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

26/2/2021 19:20 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

26/2/2021 19:45 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

26/2/2021 20:40 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

26/2/2021 21:10 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

26/2/2021 22:05 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

26/2/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

26/2/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 5

26/2/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/2/2021 23:45 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

27/2/2021 00:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

27/2/2021 00:40 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

27/2/2021 01:40 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

27/2/2021 02:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

27/2/2021 03:05 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

27/2/2021 04:05 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

27/2/2021 04:35 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

27/2/2021 05:30 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

27/2/2021 06:00 Uit dezelfde bron deel 2 Uit dezelfde bron deel 2

27/2/2021 06:30 Toeren Tussen De Torens Toeren tussen de torens

27/2/2021 07:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8112 Ridge maakt zich zorgen om zijn huwelijk met Brooke, dat te leiden heeft onder de ontwikkelingen rond hun kinderen. 

Xander, Zoe en Flo zijn verbijsterd dat Thomas opeens van gedachten is veranderd en hen bedreigt.

27/2/2021 07:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8113 Hope is radeloos als ze iets verliest wat haar dierbaar is. Brooke is ervan overtuigd dat Thomas Douglas gebruikt als 

een pion in zijn plan om Hope voor zich te winnen.

27/2/2021 08:00 De Rolkrant 27.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/2/2021 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.

27/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

27/2/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 37 en Perk die Heerlijke deel 1 (afl 28)

27/2/2021 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, ...



27/2/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1982

27/2/2021 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Bij ons was het nog oorlog. In Boom feestte men aan de ene kant 

van de weg terwijl aan de andere nog volop gevochten werd.

27/2/2021 12:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast:  Rachel Frederix 

en gasten Monique De Muynck, Jan Van Hemelryck en Eddy Smets

27/2/2021 13:05 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

27/2/2021 14:45 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een 

jachtpartij dodelijk te laten verongelukken. 1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen 

met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

27/2/2021 16:05 Het Zit In De Familie Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis (afl. 2)

27/2/2021 16:30 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

27/2/2021 17:05 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, ...

27/2/2021 17:10 Eclips en Vrienden BV - Koen Crucke Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Koen Crucke te gast. 

27/2/2021 17:40 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

27/2/2021 18:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

27/2/2021 19:30 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

27/2/2021 19:55 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

27/2/2021 20:55 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 8

27/2/2021 21:50 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

27/2/2021 22:20 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

27/2/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 6

27/2/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/2/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

27/2/2021 23:50 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

28/2/2021 00:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

28/2/2021 01:45 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

28/2/2021 02:15 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

28/2/2021 02:45 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

28/2/2021 03:45 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 8

28/2/2021 04:35 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn



28/2/2021 05:05 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

28/2/2021 06:00 Avonturiers voor God deel 3 Avonturiers voor God deel 3

28/2/2021 06:25 Ecokerk Braambos - Ecokerk

28/2/2021 06:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8114 Hope is verbijsterd als Thomas haar verrast met een Forrester-galajurk en een kus. Flo en Steffy verzetten zich als Wyatt 

en Liam een bijeenkomst organiseren.

28/2/2021 07:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8115 Xander ontploft van woede als hij zich realiseert dat Thomas blijft proberen om Hope te manipuleren. Flo en Steffy zijn het 

erover eens dat baby Phoebe absoluut een Logan is. 

28/2/2021 07:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8116 Thomas weigert toe te geven als Brooke hem ervan beschuldigt haar dochter te willen controleren. Thomas, Zoe en Xander 

zijn het oneens en langzaam begint hun web van leugens uit elkaar te vallen. 

28/2/2021 08:00 De Rolkrant 28.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/2/2021 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.

28/2/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

28/2/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 13, Verscheurde schoonheid    documentaire 1990, Everything Big documentaire

1993, Smidje Smee animatiefilm  1942, Navel van de Middellandse zee documentaire   1980

28/2/2021 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/2/2021 11:16 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  116de aflevering

28/2/2021 12:00 Hans Hinterseer Hans Hinterseer

28/2/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/2/2021 13:20 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen - Aflevering 1/6

28/2/2021 14:30 Keuzefilm Kijkers Kijkers beslissen over de film van de dag. Keuze uit drie vlaamse films: 

De collega's maken de Brug (1988) of  De zevende hemel (1993) of Los (2008) - voorkeur doorgeven via info@eclipstv.be

28/2/2021 16:15 Bastaard halve prijs Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973

28/2/2021 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  116de aflevering

28/2/2021 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, ...

28/2/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

28/2/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/2/2021 18:20 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

28/2/2021 19:25 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

28/2/2021 20:30 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

28/2/2021 21:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

28/2/2021 22:20 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

28/2/2021 23:15 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

28/2/2021 23:45 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

1/3/2021 00:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

1/3/2021 01:05 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

1/3/2021 02:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/3/2021 02:15 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

1/3/2021 03:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

1/3/2021 04:10 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

1/3/2021 05:05 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

1/3/2021 06:00 Heilige plaatsen: Jeruzalem Bezoek aan de Heilige plaats Jeruzalem 

1/3/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8116 Thomas weigert toe te geven als Brooke hem ervan beschuldigt haar dochter te willen controleren. Thomas, Zoe en Xander 



zijn het oneens en langzaam begint hun web van leugens uit elkaar te vallen. 

1/3/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12892 Ciara is buiten zichzelf als Hope haar dochter geruststelt dat Aiden uit hun leven is. Na de incidenten in het safe house 

verzamelt Rafe's familie zich om hem heen. Gabi helpt Blanca zoeken naar een appartement terwijl Rafe Hope opzoekt. 


