
1/11/2021 8:00 De Rolkrant 01.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

1/11/2021 9:50 Eindigt alles met de dood? Eindigt alles met de dood?, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

1/11/2021 10:15 The Maria Lang Mysteries Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine 

vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck 

in het geheim een …

1/11/2021 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, ...

1/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

1/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

1/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

1/11/2021 12:16 Clip van de dag Muziekclip van de dag

1/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13067 Nicole fantaseert over het neerhalen van Scooter. Terwijl Abigail haar twijfels aan Andre uitspreekt dat Chad meer van haar 

houdt dan van Gabi, dringt Kate er bij Gabi op aan een laatste wanhopige poging te doen.

1/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/11/2021 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/11/2021 13:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn

1/11/2021 13:55 Dicte Verborgen verbreken (deel 2/2). Een badkuip dobbert langzaam door een rivier van Aarhus. In de badkuip blijkt een zuigeling 

te liggen die is overleden aan een combinatie van onderkoeling en uitdroging. 

1/11/2021 14:45 Kappa Kappa ,  een film van Dan Key en Chris Devos

1/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

1/11/2021 16:00 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.  

1/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8251 Ridge laat Steffy weten dat hij denkt dat zij bij Liam hoort. Thomas flipt als hij de voorwaarden hoort van Liams 

huwelijksaanzoek aan Hope.

1/11/2021 17:00 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

1/11/2021 17:25 Uw verhaal: Verloren Duitse Duikboot Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .

1/11/2021 17:45 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, ...

1/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13068 Abigail vertelt Chad dat ze hun huwelijk beëindigt zodat hij bij Gabi kan zijn, met wie hij een ongelooflijke band heeft. 

Chad heeft moeite om Abigail van het tegendeel te overtuigen. Hillary vertrouwt Nicole toe dat ze denkt dat "Bridget" de reden is.

1/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8252 Thomas bereidt zich voor om Hopes hart te breken, met behulp van Steffy. Brooke laat Ridge weten dat hij thuis weer welkom is. 

1/11/2021 19:00 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

1/11/2021 19:35 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

1/11/2021 20:00 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

1/11/2021 20:05 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Limburg

1/11/2021 21:10 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

1/11/2021 21:40 Zuid- Afrika Zuid-Afrika deel 1 - En Route



1/11/2021 22:00 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 2 - En route

1/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

1/11/2021 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

1/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/11/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

2/11/2021 1:30 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

2/11/2021 1:50 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

2/11/2021 1:55 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Limburg

2/11/2021 3:00 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

2/11/2021 3:30 Zuid- Afrika Zuid-Afrika deel 1 - En Route

2/11/2021 3:50 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 2 - En route

2/11/2021 4:20 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

2/11/2021 6:00 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

2/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

2/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8252 Thomas bereidt zich voor om Hopes hart te breken, met behulp van Steffy. Brooke laat Ridge weten dat hij thuis weer welkom is. 

2/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13068 Abigail vertelt Chad dat ze hun huwelijk beëindigt zodat hij bij Gabi kan zijn, met wie hij een ongelooflijke band heeft. 

Chad heeft moeite om Abigail van het tegendeel te overtuigen. Hillary vertrouwt Nicole toe dat ze denkt dat "Bridget" de reden is.

2/11/2021 8:00 De Rolkrant 02.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/11/2021 9:00 Vieringen Viering Allerzielen vanuit Grimbergen

2/11/2021 9:45 Kerk in Nood Zusters uit Oekranië. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt. 

2/11/2021 9:50 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

2/11/2021 9:55 Spirituele leider Jean Vanier Spirituele leider Jean Vanier

2/11/2021 10:15 The Maria Lang Mysteries Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor het huwelijk 

verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar later dood aan met een boeket 

meiklokjes.

2/11/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

2/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

2/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

2/11/2021 12:16 Clip van de dag Muziekclip van de dag

2/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13068 Abigail vertelt Chad dat ze hun huwelijk beëindigt zodat hij bij Gabi kan zijn, met wie hij een ongelooflijke band heeft. 

Chad heeft moeite om Abigail van het tegendeel te overtuigen. Hillary vertrouwt Nicole toe dat ze denkt dat "Bridget" de reden is.

2/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/11/2021 13:20 MuziekSpecial: Yannick Bovy Intervieuw en nummers van Yannick Bovy over zijn passie Nat. King Kole



2/11/2021 13:45 Umberto Tozzi Muziekspecial met Umberto Tozzi

2/11/2021 13:55 Dicte Lijf en leden (deel 1/2). In de haven wordt het lichaam van een jonge man gevonden. Het lichaam is naakt en vertoont pogingen 

van misbruik. Over het hoofd is een jute zak getrokken. De plek is een homo-ontmoetingsplaats.

2/11/2021 14:45 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

2/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

2/11/2021 16:00 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.  

2/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8252 Thomas bereidt zich voor om Hopes hart te breken, met behulp van Steffy. Brooke laat Ridge weten dat hij thuis weer welkom is. 

2/11/2021 17:00 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

2/11/2021 17:25 Uw verhaal: Accordeon Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone anekdote 

2/11/2021 17:45 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, ...

2/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13069 Chad, die net Gabi tegen het lijf gelopen is, vertelt haar wat er gebeurd is bij de hernieuwing van de gelofte. Ze raadt hem aan 

de juiste beslissing te nemen. Brady betrapt Scooter in bed met "Misty". Terug in de schuilplaats is Brady geschokt.

2/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8253 Hope is verward en neemt een grote beslissing die ten koste van alles kan gaan. Het geluk tussen Ridge en Brooke wordt 

bedreigd door Thomas. 

2/11/2021 19:00 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

2/11/2021 20:00 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

2/11/2021 20:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

2/11/2021 20:35 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

2/11/2021 21:35 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

2/11/2021 22:05 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

2/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

2/11/2021 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

2/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/11/2021 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

3/11/2021 0:05 Dicte Bloedband (deel 1/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede dood lijkt 

te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze informatie van 

hem heeft

3/11/2021 0:55 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

3/11/2021 1:55 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

3/11/2021 2:50 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

3/11/2021 2:55 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.



3/11/2021 3:25 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

3/11/2021 4:25 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

3/11/2021 4:55 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

3/11/2021 5:15 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

3/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

3/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8253 Hope is verward en neemt een grote beslissing die ten koste van alles kan gaan. Het geluk tussen Ridge en Brooke wordt 

bedreigd door Thomas. 

3/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13069 Chad, die net Gabi tegen het lijf gelopen is, vertelt haar wat er gebeurd is bij de hernieuwing van de gelofte. Ze raadt hem aan 

de juiste beslissing te nemen. Brady betrapt Scooter in bed met "Misty". Terug in de schuilplaats is Brady geschokt.

3/11/2021 8:00 De Rolkrant 03.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/11/2021 9:50 Mensen van overal In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke 

omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.

3/11/2021 10:15 The Maria Lang Mysteries Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen in Einars woonplaats 

Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van Pucks vader, professor 

Johannes.

3/11/2021 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, ...

3/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

3/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

3/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

3/11/2021 12:16 Clip van de dag Muziekclip van de dag

3/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13069 Chad, die net Gabi tegen het lijf gelopen is, vertelt haar wat er gebeurd is bij de hernieuwing van de gelofte. Ze raadt hem aan 

de juiste beslissing te nemen. Brady betrapt Scooter in bed met "Misty". Terug in de schuilplaats is Brady geschokt.

3/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/11/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

3/11/2021 13:55 Dicte Lijf en leden (deel 1/2). In de haven wordt het lichaam van een jonge man gevonden. Het lichaam is naakt en vertoont pogingen 

van misbruik. Over het hoofd is een jute zak getrokken. De plek is een homo-ontmoetingsplaats.

3/11/2021 14:45 Waar het groeide De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel. 

Terwijl Claes zijn pijp rookt en dromerig voor zich uitkijkt, denkt hij terug aan zijn jeugd. Hij ziet Zichem en Averbode voor zich. 

3/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

3/11/2021 16:00 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.  

3/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8253

3/11/2021 17:00 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

3/11/2021 17:30 Uw verhaal: Manneken Pis Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone anekdote 

3/11/2021 17:45 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, ...

3/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13070 Steve vraagt Tripp geen geld aan te nemen van de Vitali familie. Joey is boos op Jade omdat ze dronken is geworden 

met Tripp terwijl ze herstelt van een levertransplantatie. Paul geeft Marlena een mysterieuze brief. Sonny worstelt met 

Basic Black zaken.

3/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8254 Hope heeft Liam en Steffy samen gezien en is er helemaal kapot van. Ze stort haar hart uit bij Brooke. Liam doet Steffy 

een bekentenis over hun recente rendez-vous. 

3/11/2021 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 6)

3/11/2021 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

3/11/2021 20:00 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

3/11/2021 20:05 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

3/11/2021 20:15 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

3/11/2021 20:40 En Route En route najaar afl 23

3/11/2021 21:20 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

3/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

3/11/2021 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

3/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/11/2021 23:45 Dicte Bloedband (deel 2/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede dood lijkt 

te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze informatie 

van hem heeft

4/11/2021 0:35 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

4/11/2021 1:45 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

4/11/2021 2:15 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

4/11/2021 2:45 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

4/11/2021 3:10 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

4/11/2021 3:35 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

4/11/2021 3:45 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

4/11/2021 4:10 En Route En route najaar afl 23

4/11/2021 4:50 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

4/11/2021 6:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

4/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

4/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8254 Hope heeft Liam en Steffy samen gezien en is er helemaal kapot van. Ze stort haar hart uit bij Brooke. Liam doet Steffy 

een bekentenis over hun recente rendez-vous. 

4/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13070 Steve vraagt Tripp geen geld aan te nemen van de Vitali familie. Joey is boos op Jade omdat ze dronken is geworden 

met Tripp terwijl ze herstelt van een levertransplantatie. Paul geeft Marlena een mysterieuze brief. Sonny worstelt met 

Basic Black zaken.

4/11/2021 8:00 De Rolkrant 04.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/11/2021 9:50 Constant Lievens Wie is Constant Lievens ?

4/11/2021 10:15 The Maria Lang Mysteries Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en Gabriella. 

Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. 

4/11/2021 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, ...

4/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

4/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

4/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

4/11/2021 12:16 Clip van de dag Muziekclip van de dag

4/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13070 Steve vraagt Tripp geen geld aan te nemen van de Vitali familie. Joey is boos op Jade omdat ze dronken is geworden 

met Tripp terwijl ze herstelt van een levertransplantatie. Paul geeft Marlena een mysterieuze brief. Sonny worstelt met 

Basic Black zaken.

4/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/11/2021 13:20 Doek! Opendoek stelt voor

4/11/2021 13:25 Tijd voor de revue Bij den troep daar word je een man ! (afl. 6) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,

zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest.

4/11/2021 13:50 Dicte Geweld en macht (deel 1/2). Dicte is net klaar met het afnemen van een interview met de prominente politica Francesca 

Olsen wanneer er vlakbij een bom afgaat. De explosie doodt een jonge vrouw, Miriam.

4/11/2021 14:40 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

4/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

4/11/2021 16:00 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.  

4/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8254 Hope heeft Liam en Steffy samen gezien en is er helemaal kapot van. Ze stort haar hart uit bij Brooke. Liam doet Steffy 

een bekentenis over hun recente rendez-vous. 

4/11/2021 17:00 Doek! Opendoek stelt voor

4/11/2021 17:15 Belcar Historic Cup Belcar Historic Cup ADAC Westfalen Trophy Nürburgring

4/11/2021 17:45 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

4/11/2021 17:46 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, ...

4/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13071 Kayla helpt Tripp uit zijn situatie, en de band tussen stiefmoeder en stiefzoon groeit. Gabi zit in de put tot Eli opduikt. 

Adrienne gaat naar Scottsdale om te gaan "glamping" en Lucas maakt zich zorgen dat haar zoons de agenda van Justin en 

Adrienne zullen ontdekken

4/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8255 Shauna moedigt Flo aan om achter de man aan te gaan waar ze van houdt. Steffy maakt zich zorgen als ze Sally's 

ontwerpen voor de modeshow ziet. 

4/11/2021 19:00 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

4/11/2021 19:25 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

4/11/2021 20:00 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

4/11/2021 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

4/11/2021 21:05 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

4/11/2021 21:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

4/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



4/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

4/11/2021 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

4/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/11/2021 23:40 Doek! Opendoek stelt voor

4/11/2021 23:55 Dicte Risico (deel 1/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar buurvrouw.

In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt te hebben gepleegd.

5/11/2021 0:45 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

5/11/2021 1:40 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

5/11/2021 2:45 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de

Franse presidentsvrouwen.

5/11/2021 3:05 Kilimanjaro - Zwitserland Op stap naar Kilimanjaro - Zwitserland

5/11/2021 3:35 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

5/11/2021 3:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

5/11/2021 4:55 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

5/11/2021 5:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

5/11/2021 6:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

5/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8255 Shauna moedigt Flo aan om achter de man aan te gaan waar ze van houdt. Steffy maakt zich zorgen als ze Sally's 

ontwerpen voor de modeshow ziet. 

5/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13071 Kayla helpt Tripp uit zijn situatie, en de band tussen stiefmoeder en stiefzoon groeit. Gabi zit in de put tot Eli opduikt. 

Adrienne gaat naar Scottsdale om te gaan "glamping" en Lucas maakt zich zorgen dat haar zoons de agenda van Justin en 

Adrienne zullen ontdekken

5/11/2021 8:00 De Rolkrant 05.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/11/2021 9:50 Kerk in Nood Zusters uit Pakistan. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt. 

5/11/2021 9:51 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

5/11/2021 9:55 Kracht van de stilte Kracht van de stilte

5/11/2021 10:15 The Maria Lang Mysteries Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman. Hallman

is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van de buitenwereld 

verwijderd

5/11/2021 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, ...

5/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

5/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

5/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag 5 November In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 5 november

5/11/2021 12:16 Clip van de dag Muziekclip van de dag



5/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13071 Kayla helpt Tripp uit zijn situatie, en de band tussen stiefmoeder en stiefzoon groeit. Gabi zit in de put tot Eli opduikt. 

Adrienne gaat naar Scottsdale om te gaan "glamping" en Lucas maakt zich zorgen dat haar zoons de agenda van Justin en 

Adrienne zullen ontdekken

5/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 13 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/11/2021 13:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

5/11/2021 13:55 Dicte Geweld en macht (deel 2/2). Dicte is net klaar met het afnemen van een interview met de prominente politica Francesca 

Olsen wanneer er vlakbij een bom afgaat. De explosie doodt een jonge vrouw, Miriam.

5/11/2021 14:45 Koel bewaren Koel bewaren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

5/11/2021 15:20 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

5/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

5/11/2021 16:00 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.  

5/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8255 Shauna moedigt Flo aan om achter de man aan te gaan waar ze van houdt. Steffy maakt zich zorgen als ze Sally's 

ontwerpen voor de modeshow ziet. 

5/11/2021 17:00 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

5/11/2021 17:25 Uw verhaal: Kolenhandelaar Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone anekdote

5/11/2021 17:45 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, ...

5/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13072 Als Abigail stappen begint te ondernemen om haar onafhankelijkheid te laten gelden, komt Dario opdagen om zijn 

vriendschap aan te bieden. Sonny gaat langs bij Chad, die hem zijn frustratie toevertrouwt over het feit dat zijn vrouw hem 

heeft verlaten.

5/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8256 Wyatt en Flo praten weer met elkaar en besluiten samen naar de familievergadering te gaan. De hel breekt los als Brooke 

ontdekt dat Shauna en Ridge gezoend hebben. 

5/11/2021 19:00 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum. 

5/11/2021 19:30 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

5/11/2021 20:00 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

5/11/2021 20:05 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

5/11/2021 21:05 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

5/11/2021 21:45 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

5/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Sabine De Vos (schrijfster, 

omroepster van weleer) en gasten Pol Anrys (meest gespeelde toneelauteur), Jacques Colson (Robert Stolz Club), 

Dirk Denoyelle (imitator)

5/11/2021 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



5/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/11/2021 23:45 Dicte Risico (deel 2/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar buurvrouw. 

In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt te hebben gepleegd.

6/11/2021 0:35 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum. 

6/11/2021 1:00 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

6/11/2021 1:25 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

6/11/2021 2:25 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

6/11/2021 3:05 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

6/11/2021 3:35 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

6/11/2021 4:50 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

6/11/2021 6:30 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

6/11/2021 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/11/2021 8:00 De Rolkrant 06.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/11/2021 9:45 Compostela Compostela 20 jaar later

6/11/2021 10:15 The Maria Lang Mysteries Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner. 

Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden 

waardoor het rustig dorp

6/11/2021 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, ...

6/11/2021 11:10 Doek! Opendoek stelt voor

6/11/2021 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn

6/11/2021 11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13069 Chad, die net Gabi tegen het lijf gelopen is, vertelt haar wat er gebeurd is bij de hernieuwing van de gelofte. Ze raadt hem aan 

de juiste beslissing te nemen. Brady betrapt Scooter in bed met "Misty". Terug in de schuilplaats, is Brady geschokt.

6/11/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 13070 Steve vraagt Tripp geen geld aan te nemen van de Vitali familie. Joey is boos op Jade omdat ze dronken is geworden met 

Tripp terwijl ze herstelt van een levertransplantatie. Paul geeft Marlena een mysterieuze brief. Sonny worstelt met Basic 

Black zaken.

6/11/2021 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 13071 Kayla helpt Tripp uit zijn situatie, en de band tussen stiefmoeder en stiefzoon groeit. Gabi zit in de put tot Eli opduikt. 

Adrienne gaat naar Scottsdale om te gaan "glamping" en Lucas maakt zich zorgen dat haar zoons de agenda van Justin en 

Adrienne zullen ontdekken

6/11/2021 13:45 Lachen geblazen Lachen geblazen

6/11/2021 13:55 Het Gebeurde Vandaag 6 November In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 6 november

6/11/2021 14:00 Dicte Risico (deel 1/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar buurvrouw. 

In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt te hebben gepleegd. 

6/11/2021 14:45 Dicte Risico (deel 2/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar buurvrouw. 

In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt te hebben gepleegd. 

6/11/2021 15:35 Dilemma Karin is een succesvolle advocate en haar man Jan een knappe zakenman. Het geluk lacht hen toe. Dit wordt echter een 

eerste keer verstoord als Karin één van haar bajesklanten, Jef Mees, aan een baan helpt om hem zo uit de gevangenis 

te houden. 

6/11/2021 17:10 Eclips en Vrienden BV - Marnic De Meulemeester Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is MArnic De Meulemeester te gast. 

6/11/2021 17:40 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.  

6/11/2021 18:15 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee



6/11/2021 18:30 Tijd voor de revue Bij den troep daar word je een man ! (afl. 6) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,

zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. 

6/11/2021 18:45 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, ...

6/11/2021 18:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

6/11/2021 20:00 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

6/11/2021 20:05 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

6/11/2021 20:30 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

6/11/2021 21:30 Mensen van overal In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke 

omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.

6/11/2021 22:05 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

6/11/2021 22:25 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

6/11/2021 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

6/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/11/2021 23:45 Dicte Verborgen verbreken (deel 1/2). Een badkuip dobbert langzaam door een rivier van Aarhus. In de badkuip blijkt een zuigeling 

te liggen die is overleden aan een combinatie van onderkoeling en uitdroging. 

7/11/2021 0:35 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

André Le Nôtre  om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra 

in dienst voor de tuin

7/11/2021 2:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

7/11/2021 3:35 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

7/11/2021 4:05 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

7/11/2021 5:05 Mensen van overal In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke 

omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.

7/11/2021 5:35 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

7/11/2021 6:00 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

7/11/2021 6:30 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

7/11/2021 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

7/11/2021 8:00 De Rolkrant 07.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/11/2021 9:00 Met Maria op weg naar Jezus Met Maria op weg naar Jezus, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

7/11/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

7/11/2021 10:20 La Mascarade 2 La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 2

7/11/2021 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, ...

7/11/2021 11:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

7/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

7/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag 7 November In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 7 november

7/11/2021 12:16 Clip van de dag Muziekclip van de dag

7/11/2021 12:25 Pareltjes Pareltjes van muziek 

7/11/2021 13:05 The Maria Lang Mysteries Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine 



vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck 

in het geheim een …

7/11/2021 14:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

7/11/2021 14:50 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

André Le Nôtre  om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra 

in dienst voor de tuin

7/11/2021 16:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

7/11/2021 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

7/11/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/11/2021 18:10 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, ...

7/11/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8253 Hope is verward en neemt een grote beslissing die ten koste van alles kan gaan. Het geluk tussen Ridge en Brooke wordt 

bedreigd door Thomas. 

7/11/2021 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8254 Hope heeft Liam en Steffy samen gezien en is er helemaal kapot van. Ze stort haar hart uit bij Brooke. Liam doet Steffy 

een bekentenis over hun recente rendez-vous. 

7/11/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8255 Shauna moedigt Flo aan om achter de man aan te gaan waar ze van houdt. Steffy maakt zich zorgen als ze Sally's 

ontwerpen voor de modeshow ziet. 

7/11/2021 19:45 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

7/11/2021 20:00 Last Post Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

7/11/2021 20:05 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

7/11/2021 21:00 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

7/11/2021 22:00 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

7/11/2021 22:55 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

7/11/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

7/11/2021 0:00 Dicte Verborgen verbreken (deel 2/2). Een badkuip dobbert langzaam door een rivier van Aarhus. In de badkuip blijkt een zuigeling 

te liggen die is overleden aan een combinatie van onderkoeling en uitdroging. 

8/11/2021 0:45 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

8/11/2021 2:55 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

8/11/2021 3:50 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

8/11/2021 4:50 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

8/11/2021 5:45 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

8/11/2021 6:10 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

8/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8256 Wyatt en Flo praten weer met elkaar en besluiten samen naar de familievergadering te gaan. De hel breekt los als Brooke 

ontdekt dat Shauna en Ridge gezoend hebben. 

8/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13072 Als Abigail stappen begint te ondernemen om haar onafhankelijkheid te laten gelden, komt Dario opdagen om zijn 

vriendschap aan te bieden. Sonny gaat langs bij Chad, die hem zijn frustratie toevertrouwt over het feit dat zijn vrouw hem 

heeft verlaten.


