
8/3/2021 8:00 De Rolkrant 08.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

8/3/2021 9:30 Mekka Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka

8/3/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/3/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, In de schaduw van de Goden  documentaire  1975, 't Kan verkeren   

korte speelfilm  1993, De laatste voetganger  korte speelfilm  1975, Het Manneke 20

8/3/2021 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, ...

8/3/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

8/3/2021 12:00 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

8/3/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12897 Summer is opgelucht dat ze Theresa niet heeft vermoord, pakt haar spullen, laat een briefje achter en gaat er vandoor. 

John en Brady ondervragen Deimos over zijn connectie met de groep die mogelijk betrokken is bij de ontvoering van Tate.  

Kayla vindt Steve aan het werk bij TBD en voert zijn belofte uit om haar door zijn daden te bewijzen.

8/3/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/3/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

8/3/2021 14:00 De Toekomst van '36 Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen 

in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst hebben

Geregisseerd door Willum Thijssen en Linda Van Tulden met Françoise Binder, Ramón Teixidor en José Costa

8/3/2021 15:40 Uw verhaal: Boek Hunnegem Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

8/3/2021 15:55 Tijd voor de revue Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue vanuit Deurne-Diest. In de sketch van 

vandaag verschijnt Rosse Minouche, een straatliefje op haar retour, die samen met twee collega's naar de gunsten dingt 

van een potentiële klant (afl 2.)

8/3/2021 16:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

8/3/2021 16:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

8/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8121 Thomas vraagt zijn vriend Vincent om hem te helpen bij zijn plan om Hope voor zich te winnen. Brooke en Ridge hebben 

tegenstrijdige standpunten over de toekomst van Hope.

8/3/2021 16:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

8/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12898 Brady en John ondervragen de hotelbediende en krijgen een beschrijving van de vrouw die in kamer 13 verbleef. 

Maggie gaat tegen Victor's wensen in en neemt contact op met Caroline. Paul en Sonny komen weer met elkaar in contact. 

8/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8122 Thomas raakt in paniek als Hope in de war raakt en Phoebe 'Beth' noemt. Na de recente gebeurtenissen neemt Wyatt 

een belangrijke beslissing. 

8/3/2021 19:00 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

8/3/2021 19:30 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 4 - Thailand

8/3/2021 20:25 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1

8/3/2021 21:20 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

8/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

8/3/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

8/3/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/3/2021 23:45 Film op maandagavond Keuzefilm kijker



9/3/2021 1:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/3/2021 1:25 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

9/3/2021 1:55 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

9/3/2021 2:25 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

9/3/2021 2:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

9/3/2021 3:40 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1

9/3/2021 4:40 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

9/3/2021 5:45 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

9/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8122 Thomas raakt in paniek als Hope in de war raakt en Phoebe 'Beth' noemt. Na de recente gebeurtenissen neemt Wyatt 

een belangrijke beslissing. 

9/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12898 Brady en John ondervragen de hotelbediende en krijgen een beschrijving van de vrouw die in kamer 13 verbleef. 

Maggie gaat tegen Victor's wensen in en neemt contact op met Caroline. Paul en Sonny komen weer met elkaar in contact. 

9/3/2021 8:00 De Rolkrant 09.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

9/3/2021 9:30 Jonge Vlamingen in Franse Abdijen Jonge Vlamingen in Franse Abdijen

9/3/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/3/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21 -  Juwelen - Chorus Angelorum - Titlis - You Gotta Stop

9/3/2021 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, ...

9/3/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

9/3/2021 12:00 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

9/3/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12898 Brady en John ondervragen de hotelbediende en krijgen een beschrijving van de vrouw die in kamer 13 verbleef. 

Maggie gaat tegen Victor's wensen in en neemt contact op met Caroline. Paul en Sonny komen weer met elkaar in contact. 

9/3/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/3/2021 13:20 Congo Express De Hamburgse Renate Brinkmann heeft net van haar verloofde, de piloot Gaston die op de Afrika-lijn vliegt, te horen 

gekregen dat hij de verloving wil stopzetten, omdat hij net zijn baan heeft verloren. Dit maakt voor hem dan ook de weg vrij 

om voorgoed naar Afrika te vertrekken. 

Geregisseerd door Eduard von Borsody met Marianne Hoppe, Willy Birgel en René Deltgen. 1939

9/3/2021 15:00 Eclips en Vrienden Zorg - Mantelzorg Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

9/3/2021 15:25 Jillali  Jillali, het jonge koetsiertje uit Meknès, is de enige broodwinner van een grote familie. Hij wacht op klanten aan de poort 

van de stad. De taxi's doen hem steeds heviger concurrentie aan. Een Europeaan, aangelokt door een romantische rondrit, 

neemt plaats in de koets van Jillali. Tijdens de rit ontstaat sympathie die al snel plaats maakt voor echte vriendschap. 

Bij het afscheid laat de vreemdeling vaag doorschemeren dat hij wellicht iets kan ondernemen om Jillali een beter bestaan 

in Europa te bezorgen. 1965

9/3/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

9/3/2021 16:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

9/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8122 Thomas raakt in paniek als Hope in de war raakt en Phoebe 'Beth' noemt. Na de recente gebeurtenissen neemt Wyatt 

een belangrijke beslissing. 

9/3/2021 16:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

9/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12899 Gabi wordt aangevallen door een man met een cryptische boodschap. Aiden en Andre komen tot een gedeeltelijke 

wapenstilstand. Chloe vertelt Philip dat ze zwanger is en dat Deimos de vader is.

9/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8123 Wyatt en Flo vieren hun relatie en hun beslissing om samen te gaan wonen. Thomas drogeert Liam en maakt van de situatie 



gebruik als hij zich labiel begint te gedragen. 

9/3/2021 19:00 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

9/3/2021 19:20 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

9/3/2021 20:25 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

9/3/2021 21:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

9/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

9/3/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

9/3/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/3/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/3/2021 23:50 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

10/3/2021 0:55 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

10/3/2021 1:50 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

10/3/2021 2:45 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

10/3/2021 3:45 De Alpen Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

10/3/2021 4:40 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk, 

Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten 

in de kou. 

10/3/2021 5:40 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

10/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8123 Wyatt en Flo vieren hun relatie en hun beslissing om samen te gaan wonen. Thomas drogeert Liam en maakt van de situatie 

gebruik als hij zich labiel begint te gedragen. 

10/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12899 Gabi wordt aangevallen door een man met een cryptische boodschap. Aiden en Andre komen tot een gedeeltelijke 

wapenstilstand. Chloe vertelt Philip dat ze zwanger is en dat Deimos de vader is.

10/3/2021 8:00 De Rolkrant 10.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

10/3/2021 9:30 Levende Stenen Sint-Sixtusabdij Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

10/3/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/3/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie

10/3/2021 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, ...

10/3/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

10/3/2021 12:00 Eclips TV Op Stap: Bezoek Japanse Tuin Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

10/3/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12899 Gabi wordt aangevallen door een man met een cryptische boodschap. Aiden en Andre komen tot een gedeeltelijke 

wapenstilstand. Chloe vertelt Philip dat ze zwanger is en dat Deimos de vader is.

10/3/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/3/2021 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 3/6

10/3/2021 14:20 De Engel van doel Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in 

de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken. 

Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. 

Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, 

de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp 

zal moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert

10/3/2021 15:45 Beeldverhalen Het ontstaan van een "Suske en Wiske" stripverhaal: vanaf de tekeningen door Willy Vandersteen, het verder uitwerken 

in zijn studio tot het drukken van het album en het lezen door de kinderen. 1974



10/3/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

10/3/2021 16:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

10/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8123 Wyatt en Flo vieren hun relatie en hun beslissing om samen te gaan wonen. Thomas drogeert Liam en maakt van de situatie 

gebruik als hij zich labiel begint te gedragen. 

10/3/2021 16:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

10/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12900 Chad heeft een nachtmerrie over Jennifer die Thomas ontvoert. Terwijl Nicole nog steeds worstelt met haar 

aantrekkingskracht, richt Deimos zijn aandacht op een toekomst met de vrouw van wie hij houdt. 

10/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8124 Als hij wakker wordt, herinnert Liam zich hoe hij Hope van zich afgeduwd en Steffy naar zich toe getrokken heeft. 

Thomas is tevreden over hoe hij Liam heeft gemanipuleerd en deelt zijn volgende plan met Douglas. 

10/3/2021 19:00 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

10/3/2021 20:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

10/3/2021 21:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

10/3/2021 22:00 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

10/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

10/3/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

10/3/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/3/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

10/3/2021 23:50 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

11/3/2021 0:55 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve

11/3/2021 1:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

11/3/2021 3:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

11/3/2021 4:00 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

11/3/2021 4:35 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

11/3/2021 5:35 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

11/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8124 Als hij wakker wordt, herinnert Liam zich hoe hij Hope van zich afgeduwd en Steffy naar zich toe getrokken heeft. 

Thomas is tevreden over hoe hij Liam heeft gemanipuleerd en deelt zijn volgende plan met Douglas. 

11/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12900 Chad heeft een nachtmerrie over Jennifer die Thomas ontvoert. Terwijl Nicole nog steeds worstelt met haar 

aantrekkingskracht, richt Deimos zijn aandacht op een toekomst met de vrouw van wie hij houdt. 

11/3/2021 8:00 De Rolkrant 11.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

11/3/2021 9:30 Sporters en hun geloof Sporters en hun geloof

11/3/2021 9:55 Eclips TV In Beweging Afl. 13 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/3/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 8, Groenland    documentaire   1978.

11/3/2021 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, ...

11/3/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

11/3/2021 12:00 Uw verhaal: Om nooit te vergeten De eerste coronagolf was best wel hevig voor bewoners, familie en medewerkers in WZC De Vliet, Zele en 

WZC Sint Jozef, Moerzeke. Een impressie-document doorspekt met dagboekfragmenten van medewerkers.

11/3/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12900 Chad heeft een nachtmerrie over Jennifer die Thomas ontvoert. Terwijl Nicole nog steeds worstelt met haar 

aantrekkingskracht, richt Deimos zijn aandacht op een toekomst met de vrouw van wie hij houdt. 



11/3/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/3/2021 13:25 Innocence Innocence

11/3/2021 14:45 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

11/3/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70

11/3/2021 15:45 Tijd voor de revue De politie uw vriend (aflevering 1) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, 

zoals die elk jaar in november gespeeld wordt.

11/3/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

11/3/2021 16:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

11/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8124 Als hij wakker wordt, herinnert Liam zich hoe hij Hope van zich afgeduwd en Steffy naar zich toe getrokken heeft. 

Thomas is tevreden over hoe hij Liam heeft gemanipuleerd en deelt zijn volgende plan met Douglas. 

11/3/2021 16:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

11/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12901 Chad ontvangt bewijs dat Abigail aan boord was van het vliegtuig dat in de Golf van Mexico neerstortte. Chad worstelt 

met de mogelijkheid van Abigail's dood. Hope en Rafe genieten van een romantische avond bij haar thuis en hij probeert 

haar te helpen het trauma dat ze hebben meegemaakt te vergeten. 

11/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8125 Liam vertelt Hope over zijn nacht met Steffy. Ze is erg overstuur. Steffy heeft in de gaten dat Thomas de relatie tussen Liam 

en Hope kapot wil maken. 

11/3/2021 19:00 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

11/3/2021 19:55 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

11/3/2021 20:45 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

11/3/2021 21:40 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

11/3/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

11/3/2021 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

11/3/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/3/2021 23:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

12/3/2021 0:00 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

12/3/2021 1:05 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

12/3/2021 2:00 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

12/3/2021 2:55 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

12/3/2021 3:15 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

12/3/2021 4:10 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

12/3/2021 5:00 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 4

12/3/2021 5:45 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

12/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8125 Liam vertelt Hope over zijn nacht met Steffy. Ze is erg overstuur. Steffy heeft in de gaten dat Thomas de relatie tussen Liam 

en Hope kapot wil maken. 

12/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12901 Chad ontvangt bewijs dat Abigail aan boord was van het vliegtuig dat in de Golf van Mexico neerstortte. Chad worstelt 

met de mogelijkheid van Abigail's dood. Hope en Rafe genieten van een romantische avond bij haar thuis en hij probeert 

haar te helpen het trauma dat ze hebben meegemaakt te vergeten. 

12/3/2021 8:00 De Rolkrant 12.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

12/3/2021 9:30 Ouderen in de kerk Ouderen in de kerk met Eric Bruneel

12/3/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 14 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/3/2021 10:15 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 12, Morgau  Experiment  film 1980, Chasing "Rainbows" korte  speelfilm  1980, 

Bittere honing  speelfilm 1987, Antoon  de Flierefluiter trailer   1942  



12/3/2021 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, ...

12/3/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

12/3/2021 12:00 Boekenfoyer Geluk van Dirk Musschoot (afl.1) - Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig 

gekeuveld wordt over welk boek hen de laatste tijd heeft kunnen boeien! Geluk van Dirk Musschoot

12/3/2021 12:15 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

12/3/2021 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 12901 Chad ontvangt bewijs dat Abigail aan boord was van het vliegtuig dat in de Golf van Mexico neerstortte. Chad worstelt 

met de mogelijkheid van Abigail's dood. Hope en Rafe genieten van een romantische avond bij haar thuis en hij probeert 

haar te helpen het trauma dat ze hebben meegemaakt te vergeten. 

12/3/2021 13:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/3/2021 13:50 Le Dindon Le Dindon is een franse romantische komedie. Claude Barma. 1952

12/3/2021 15:15 Karel Jonckheere Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven 

die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976

12/3/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

12/3/2021 16:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

12/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8125 Liam vertelt Hope over zijn nacht met Steffy. Ze is erg overstuur. Steffy heeft in de gaten dat Thomas de relatie tussen Liam 

en Hope kapot wil maken. 

12/3/2021 16:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

12/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12902 Maggie wordt geopereerd, maar ze maakt zich ook zorgen om Tate. Belle en Shawn zijn het nog steeds niet eens over 

de toekomst van Claire. Chloe heeft weer een nachtmerrie waarin Deimos de waarheid over haar baby te weten komt.

12/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8126 Thomas overtuigt Douglas ervan Hope een aanzoek te doen, alsof het zijn eigen idee was. Liam denkt terug aan zijn laatste 

Onafhankelijkheidsdag met Hope. Steffy probeert hem te troosten. 

12/3/2021 19:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

12/3/2021 20:00 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

12/3/2021 20:55 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

12/3/2021 21:25 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

12/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

12/3/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

12/3/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/3/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

12/3/2021 23:50 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

13/3/2021 0:55 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

13/3/2021 1:50 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

13/3/2021 2:45 Op bezoek: Vliegers in de lucht Vliegers in de lucht van Bali

13/3/2021 3:05 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

13/3/2021 4:00 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

13/3/2021 4:30 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

13/3/2021 5:30 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

13/3/2021 6:00 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

13/3/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8122 Thomas raakt in paniek als Hope in de war raakt en Phoebe 'Beth' noemt. Na de recente gebeurtenissen neemt Wyatt 



een belangrijke beslissing. 

13/3/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8123 Wyatt en Flo vieren hun relatie en hun beslissing om samen te gaan wonen. Thomas drogeert Liam en maakt van de situatie 

gebruik als hij zich labiel begint te gedragen. 

13/3/2021 8:00 De Rolkrant 13.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

13/3/2021 9:30 Avonturiers voor God Joachim Coens aan het woord

13/3/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 67,  Het huis aan de overkant speelfilm 1985

13/3/2021 10:50 Eclips TV Op Stap: Barbara Dex Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

13/3/2021 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, ...

13/3/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

13/3/2021 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. De band tussen de twee kleine zusjes Adi en Sara uit  Cadzand was 

sterk, ze verhuisden van de ene naar de andere schuilkelder en Fritz,  een Duits soldaat,  las hen sprookjes voor. 

13/3/2021 12:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast David Davidse 

met gasten Ingrid Vander Veken, Connie Nys en Robert Bettens.

13/3/2021 13:05 Une vie de chien Une vie de chien is een franse komedie gerealiseerd door Maurice Cammage met Fernandel in de hoofrol. 1943

13/3/2021 14:20 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. Dit allemaal tegen de zin van Jan. Het gaat pas goed verkeerd als door een fout van Jef het bedrijf van Jan voor 

een schadeclaim van miljoenen zal moeten opdraaien. Geregisseerd door Freddy Coppens

13/3/2021 16:05 Het Zit In De Familie 4 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vierde aflevering gaan we op zoek naar de familie van 

Werner Peene

13/3/2021 16:30 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

13/3/2021 17:00 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, ...

13/3/2021 17:05 Eclips en Vrienden BV - Roel van Bambost Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Roel van Bambost te gast. 

13/3/2021 17:25 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

13/3/2021 18:15 Tijd voor de revue Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue vanuit Deurne-Diest. In de sketch van 

vandaag verschijnt Rosse Minouche, een straatliefje op haar retour, die samen met twee collega's naar de gunsten dingt 

van een potentiële klant (afl 2.)

13/3/2021 18:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

13/3/2021 19:25 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

13/3/2021 20:00 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

13/3/2021 20:55 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 10

13/3/2021 21:45 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

13/3/2021 22:15 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

13/3/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

13/3/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/3/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

13/3/2021 23:50 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

14/3/2021 0:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

14/3/2021 1:55 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust



14/3/2021 2:20 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

14/3/2021 3:20 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 10

14/3/2021 4:10 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

14/3/2021 4:40 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

14/3/2021 5:35 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

14/3/2021 6:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8124 Als hij wakker wordt, herinnert Liam zich hoe hij Hope van zich afgeduwd en Steffy naar zich toe getrokken heeft. Thomas is 

tevreden over hoe hij Liam heeft gemanipuleerd en deelt zijn volgende plan met Douglas. 

14/3/2021 7:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8125 Liam vertelt Hope over zijn nacht met Steffy. Ze is erg overstuur. Steffy heeft in de gaten dat Thomas de relatie tussen Liam 

en Hope kapot wil maken. 

14/3/2021 7:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8126 Thomas overtuigt Douglas ervan Hope een aanzoek te doen, alsof het zijn eigen idee was. Liam denkt terug aan zijn laatste 

Onafhankelijkheidsdag met Hope. Steffy probeert hem te troosten. 

14/3/2021 8:00 De Rolkrant 14.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

14/3/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

14/3/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 68, Fait - Divers speelfilm 1985, Het linkeroog van Stalin 1984 kleur speelfilm, 

Andrea Chenier speelfilm kleur 1984

14/3/2021 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, ...

14/3/2021 11:15 De Herkenwijsjes Afl. 18 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

14/3/2021 11:55 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

14/3/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/3/2021 13:20 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 3/6

14/3/2021 14:30 Los Los is een grappige film over serieuze dingen. Tom, een jonge, progressieve journalist, wil settelen met zijn vriendin, maar 

net dan kruist de beeldschone asielzoekster Nadia zijn pad. Ze haalt zijn emotionele leven volledig uit evenwicht. Op de 

krant vindt hij ook al geen evenwicht, want daar botsen zijn idealen meer en meer met de realiteit. Als dan ook nog een 

nieuwe leidersfiguur onder de allochtone jongeren opstaat, slaat zijn wereld helemaal op hol.  

2008 Regisseur Jan Verheyen op een scenario van Bram Renders naar de gelijknamige roman van Tom Naegels.

14/3/2021 16:25 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

14/3/2021 16:50 De Herkenwijsjes Afl. 18 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

14/3/2021 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, ...

14/3/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

14/3/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/3/2021 18:20 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

14/3/2021 19:25 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

14/3/2021 20:25 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

14/3/2021 21:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

14/3/2021 22:25 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

14/3/2021 23:20 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

14/3/2021 23:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

14/3/2021 23:55 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve

15/3/2021 1:00 Belgian Travel Blog Awards 2021 Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live

15/3/2021 2:05 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

15/3/2021 3:05 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

15/3/2021 4:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1



15/3/2021 5:00 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

15/3/2021 5:50 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

15/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8126 Thomas overtuigt Douglas ervan Hope een aanzoek te doen, alsof het zijn eigen idee was. Liam denkt terug aan zijn laatste 

Onafhankelijkheidsdag met Hope. Steffy probeert hem te troosten. 

15/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12902 Maggie wordt geopereerd, maar ze maakt zich ook zorgen om Tate. Belle en Shawn zijn het nog steeds niet eens over de 

toekomst van Claire. Chloe heeft weer een nachtmerrie waarin Deimos de waarheid over haar baby te weten komt.


