
22/3/2021 8:00 De Rolkrant Nieuwsberichten

22/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

22/3/2021 9:30 Christenen en economie Christenen en economie 

22/3/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

22/3/2021 10:55 Thee Met Een Verhaal 22 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

22/3/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

22/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

22/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

22/3/2021 11:55 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

22/3/2021 12:25 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

22/3/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12907 Victor wordt binnengebracht voor verhoor. Hij eist dat de politie de piste Deimos nader onderzoekt. Philip ontmoet Chloe en 

wil een antwoord over het aanbod dat hij heeft gedaan: ze is zwanger van Deimos' kind, en Philip is bereid zich voor te doen 

als de vader om haar te redden uit Deimos' bereik.

22/3/2021 13:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/3/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1983

22/3/2021 14:00 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en 

vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man 

gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen. 

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946

22/3/2021 15:35 Uw verhaal: Els Beyens Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone

 anekdote 

22/3/2021 15:55 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

22/3/2021 16:15 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 1

22/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

22/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8131 De relatie van Zoe en Xander staat op het spel als Xander Zoe een ultimatum stelt. Brooke doet alles wat in haar macht ligt 

om te voorkomen dat Hope met Thomas trouwt. 

22/3/2021 16:50 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

22/3/2021 17:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

22/3/2021 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, ...

22/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12908 Kayla vertelt Steve dat Joey vooruitgang boekt in therapie en stelt voor dat ze samen in therapie gaan, zoals Joey voorstelde. 

Dr. Evans denkt dat zijn problemen iets te maken hebben met Jade. Eduardo verzamelt de familie en vertelt Gabi zijn besluit 

om Salem te verlaten.

22/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8132 Sally bedenkt een klusje voor Flo zodat ze alleen kan zijn met Wyatt. Thomas houdt Hope voor de gek om haar de



 huwelijksdatum te laten verschuiven. 

22/3/2021 19:00 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

22/3/2021 19:30 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

22/3/2021 20:25 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 3

22/3/2021 21:20 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

22/3/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

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

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

22/3/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

22/3/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/3/2021 23:45 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

22/3/2021 23:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

22/3/2021 23:55 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond

23/3/2021 1:30 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

23/3/2021 1:55 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

23/3/2021 2:55 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 6

23/3/2021 3:50 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 3

23/3/2021 4:45 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

23/3/2021 5:45 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

23/3/2021 6:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

23/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8132 Sally bedenkt een klusje voor Flo zodat ze alleen kan zijn met Wyatt. Thomas houdt Hope voor de gek om haar de

 huwelijksdatum te laten verschuiven. 

23/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12908 Kayla vertelt Steve dat Joey vooruitgang boekt in therapie en stelt voor dat ze samen in therapie gaan, zoals Joey voorstelde. 

Dr. Evans denkt dat zijn problemen iets te maken hebben met Jade. Eduardo verzamelt de familie en vertelt Gabi zijn besluit 

om Salem te verlaten.

23/3/2021 8:00 De Rolkrant Nieuwsberichten

23/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

23/3/2021 9:30 Broerdelijk Delen Peru Broederlijk delen in Peru

23/3/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

23/3/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

23/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

23/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

23/3/2021 11:55 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

23/3/2021 12:20 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

23/3/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12908 Kayla vertelt Steve dat Joey vooruitgang boekt in therapie en stelt voor dat ze samen in therapie gaan, zoals Joey voorstelde. 

Dr. Evans denkt dat zijn problemen iets te maken hebben met Jade. Eduardo verzamelt de familie en vertelt Gabi zijn besluit 

om Salem te verlaten.

23/3/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/3/2021 13:20 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. 

Jan bemint Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk 



voorbereidingen hiervoor treft. 

23/3/2021 14:45 De Grap In een cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in een 

bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij met zijn 

vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een vroeger 

gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige ondergang. 

1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo

23/3/2021 15:35 Eclips en Vrienden Zorg - Ouderenzorg Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

23/3/2021 16:05 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 2

23/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

23/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8132 Sally bedenkt een klusje voor Flo zodat ze alleen kan zijn met Wyatt. Thomas houdt Hope voor de gek om haar de

 huwelijksdatum te laten verschuiven. 

23/3/2021 16:50 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

23/3/2021 17:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

23/3/2021 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, ...

23/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12909 Chloe en Philip bedenken hoe ze iedereen hun verhaal gaan. Victor wordt op borgtocht vrijgelaten en gaat naar huis om 

Maggie te zien, wiens herstel vordert. Kate koopt de B&B van Doug en Julie en zet prompt alle gasten eruit.  

23/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8133 Ridge vraagt Brooke om een grote gunst in verband met Thomas. Thomas' bedrog zorgt ervoor dat Hope een plotselinge 

beslissing neemt. 

23/3/2021 19:00 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

23/3/2021 19:25 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

23/3/2021 20:25 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

23/3/2021 21:25 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.

23/3/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

23/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

23/3/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

23/3/2021 23:45 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

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

23/3/2021 23:55 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

24/3/2021 0:05 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

24/3/2021 1:05 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.

24/3/2021 2:00 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

24/3/2021 2:55 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona



24/3/2021 3:55 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

24/3/2021 4:50 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.

24/3/2021 5:45 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

24/3/2021 6:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

24/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8133 Ridge vraagt Brooke om een grote gunst in verband met Thomas. Thomas' bedrog zorgt ervoor dat Hope een plotselinge 

beslissing neemt. 

24/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12909 Chloe en Philip bedenken hoe ze iedereen hun verhaal gaan. Victor wordt op borgtocht vrijgelaten en gaat naar huis om 

Maggie te zien, wiens herstel vordert. Kate koopt de B&B van Doug en Julie en zet prompt alle gasten eruit.  

24/3/2021 8:00 De Rolkrant Nieuwsberichten

24/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

24/3/2021 9:30 Sterke verhalen Samenscholen in de woenstjn

24/3/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

24/3/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

24/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

24/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

24/3/2021 11:50 ZinInZang Bilzen ZinInZang Bilzen

24/3/2021 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12909 Chloe en Philip bedenken hoe ze iedereen hun verhaal gaan. Victor wordt op borgtocht vrijgelaten en gaat naar huis om 

Maggie te zien, wiens herstel vordert. Kate koopt de B&B van Doug en Julie en zet prompt alle gasten eruit.  

24/3/2021 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 5/6

24/3/2021 14:20 Zevende hemel Samuel Bloemensteen is een mislukte werkzoekende man die nergens een baan kan krijgen. Hij loopt twee maanden achter 

met de huur en zijn vriendin Micheline maakt de verhouding uit. Hij kiest ervoor om zelfmoord te plegen. Maar opeens wordt

 hij onderbroken door muziek bij zijn buurvrouw die zichzelf ook bijna van het leven heeft beroofd. Omdat Samuel in zijn 

buurvrouw een mogelijke lotgenote ziet, doet hij net alsof hij haar engelbewaarder is. Dit wordt een avontuur waarin Samuel 

constant in zijn rol als engelbewaarder moet blijven spelen. 

Nederlands-Belgische film uit 1993, gebaseerd op een scenario van Jean-Paul Lilienfeld met Urbanus.

24/3/2021 15:50 Toilettes pour le bal De man wacht op zijn vrouw die haar klaarmaakt voor het bal. 1971

24/3/2021 16:05 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 3

24/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

24/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8133 Ridge vraagt Brooke om een grote gunst in verband met Thomas. Thomas' bedrog zorgt ervoor dat Hope een plotselinge 

beslissing neemt. 

24/3/2021 16:50 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

24/3/2021 17:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

24/3/2021 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, ...

24/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12910 Adrienne, Lucas, Doug en Julie komen samen in het Horton House om Jennifer te steunen na de dood van Abigail. 

Gabi en Sonny praten bij en bezoeken later Will's graf. Chad neemt op zijn eigen manier afscheid van Abigail. 

24/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8134 Liam heeft het er moeilijk mee als Hope haar aangepaste plan om met Thomas te trouwen meedeelt. Hope en Thomas 

vragen vrienden en familie om deel uit te maken van de ceremonie. 

24/3/2021 19:00 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1

24/3/2021 20:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

24/3/2021 21:00 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

24/3/2021 21:55 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

24/3/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

24/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

24/3/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

24/3/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/3/2021 23:45 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

24/3/2021 23:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

24/3/2021 23:55 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

25/3/2021 1:00 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1

25/3/2021 1:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

25/3/2021 3:05 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

25/3/2021 4:00 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

25/3/2021 4:30 Africa with David Attenborough Episode 1 Kalahari

25/3/2021 5:35 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

25/3/2021 6:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

25/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8134 Liam heeft het er moeilijk mee als Hope haar aangepaste plan om met Thomas te trouwen meedeelt. Hope en Thomas 

vragen vrienden en familie om deel uit te maken van de ceremonie. 

25/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12910 Adrienne, Lucas, Doug en Julie komen samen in het Horton House om Jennifer te steunen na de dood van Abigail. 

Gabi en Sonny praten bij en bezoeken later Will's graf. Chad neemt op zijn eigen manier afscheid van Abigail. 

25/3/2021 8:00 De Rolkrant Nieuwsberichten

25/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

25/3/2021 9:30 Jeruzalem deel 2 Jeruzalem deel 2

25/3/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

25/3/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

25/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

25/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

25/3/2021 11:55 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

25/3/2021 12:10 Eclips TV Op Stap: MAFV Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

25/3/2021 12:20 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

25/3/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12910 Adrienne, Lucas, Doug en Julie komen samen in het Horton House om Jennifer te steunen na de dood van Abigail. 



Gabi en Sonny praten bij en bezoeken later Will's graf. Chad neemt op zijn eigen manier afscheid van Abigail. 

25/3/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/3/2021 13:20 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 met Johan Leysen, Alexandra Vandernoot en Thom Hoffman. 1990

25/3/2021 15:00 Thee Met Een Verhaal 06 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

25/3/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1983

25/3/2021 15:45 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

25/3/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 4

25/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

25/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8134 Liam heeft het er moeilijk mee als Hope haar aangepaste plan om met Thomas te trouwen meedeelt. Hope en Thomas 

vragen vrienden en familie om deel uit te maken van de ceremonie. 

25/3/2021 16:50 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC

25/3/2021 17:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

25/3/2021 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, ...

25/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12911 Brady brengt de pil die hij bij Victor heeft gevonden naar Shawn, die wil dat het lab uitzoekt wat voor drug het precies is. 

Justin vertelt Victor dat hij gelooft dat hij een jury kan overtuigen van zijn onschuld. Nicole krijgt Chloe zover dat ze toegeeft 

dat Deimos de vader van haar ongeboren baby is.

25/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8135 Ridge confronteert Brooke ermee dat ze tegen het huwelijk van Thomas en Hope is. Brooke zegt hem onomwonden de 

waarheid. Op de dag van de bruiloft haalt Liam zijn beste herinneringen aan Hope op. 

25/3/2021 19:00 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

25/3/2021 20:00 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

25/3/2021 20:55 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

25/3/2021 21:35 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

25/3/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

25/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

25/3/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

25/3/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/3/2021 23:45 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

25/3/2021 23:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

25/3/2021 23:55 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

26/3/2021 0:50 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

26/3/2021 1:40 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 3



26/3/2021 2:35 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2

26/3/2021 3:30 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

26/3/2021 4:25 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 6

26/3/2021 5:20 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

26/3/2021 5:40 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve

26/3/2021 6:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

26/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8135 Ridge confronteert Brooke ermee dat ze tegen het huwelijk van Thomas en Hope is. Brooke zegt hem onomwonden de 

waarheid. Op de dag van de bruiloft haalt Liam zijn beste herinneringen aan Hope op. 

26/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12911 Brady brengt de pil die hij bij Victor heeft gevonden naar Shawn, die wil dat het lab uitzoekt wat voor drug het precies is. 

Justin vertelt Victor dat hij gelooft dat hij een jury kan overtuigen van zijn onschuld. Nicole krijgt Chloe zover dat ze toegeeft 

dat Deimos de vader van haar ongeboren baby is.

26/3/2021 8:00 De Rolkrant Nieuwsberichten

26/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

26/3/2021 9:30 Jonge Vlamingen in Franse Abdijen Jonge Vlamingen in Franse Abdijen

26/3/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

26/3/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

26/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

26/3/2021 11:55 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

26/3/2021 12:25 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

26/3/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12911 Brady brengt de pil die hij bij Victor heeft gevonden naar Shawn, die wil dat het lab uitzoekt wat voor drug het precies is. 

Justin vertelt Victor dat hij gelooft dat hij een jury kan overtuigen van zijn onschuld. Nicole krijgt Chloe zover dat ze toegeeft 

dat Deimos de vader van haar ongeboren baby is.

26/3/2021 13:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/3/2021 13:25 Op de fiets naar Hollywood Is een documentaire over de Nederlandse filmproductie tussen 1958 - de oprichting van de Filmacademie - en 1993. 

De Hert en Thijssen proberen een antwoord te geven. 1993

26/3/2021 15:30 Big Bill blues The film shows Big Bill (William) Broonzy singing and playing the blues in a Brussels cellar. This short essay is the only film 

about Big Bill. 1956

26/3/2021 15:50 Eclips TV Op Stap: WK wielrennen 2019 - 60, 65 en 70+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

26/3/2021 16:05 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 5

26/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

26/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8135 Ridge confronteert Brooke ermee dat ze tegen het huwelijk van Thomas en Hope is. Brooke zegt hem onomwonden 

de waarheid. Op de dag van de bruiloft haalt Liam zijn beste herinneringen aan Hope op. 

26/3/2021 16:50 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 3 - BBC

26/3/2021 17:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?



26/3/2021 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, ...

26/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12912 Chad spreekt met Abigail's geest in een kapel, in de hoop om begeleiding te vinden. Jennifer haalt herinneringen op aan 

Abigail. Lucas en Adrienne komen langs en vragen Jennifer om te helpen met hun aanstaande bruiloft.

26/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8136 Thomas waarschuwt Ridge. Hij moet Brooke tegenhouden om zijn plannen te verstoren. Terwijl vrienden en familie 

samenkomen voor de ceremonie, denkt Hope na over haar opties. 

26/3/2021 19:00 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

26/3/2021 19:55 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

26/3/2021 20:55 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

26/3/2021 21:25 De Daken van New York De Daken van New York

26/3/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

26/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

26/3/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

26/3/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/3/2021 23:45 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

26/3/2021 23:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

26/3/2021 23:55 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

27/3/2021 0:35 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

27/3/2021 1:30 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

27/3/2021 2:30 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

27/3/2021 3:35 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

27/3/2021 4:40 De Daken van New York De Daken van New York

27/3/2021 5:25 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

27/3/2021 5:50 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

27/3/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8132 Sally bedenkt een klusje voor Flo zodat ze alleen kan zijn met Wyatt. Thomas houdt Hope voor de gek om haar de 

huwelijksdatum te laten verschuiven. 

27/3/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8133 Ridge vraagt Brooke om een grote gunst in verband met Thomas. Thomas' bedrog zorgt ervoor dat Hope een plotselinge 

beslissing neemt. 

27/3/2021 8:00 De Rolkrant Nieuwsberichten

27/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

27/3/2021 9:30 Expot 58 + Jean Mari Pirot Arcabas Familiedagen Oude Abdij Drongen

27/3/2021 10:00 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

27/3/2021 10:30 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

27/3/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/3/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1964

27/3/2021 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Oorlogsliefde deel 1 Een Duitse camion rijdt los door de vitrine van een 

Wilrijks stamcafé. Emiel en  Jozef Devillers moeten in nazi-Duitsland gaan werken. Daar leren ze de gedeporteerde Katja 

en Klawa kennen. Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen, Kris De Munck begeleidt op accordeon  en zingt.

27/3/2021 12:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.  Centrale gast Jef Demedts 

en gasten Ludo Janssens, Ina De Wasch en Gerard van Maasakkers.

27/3/2021 13:10 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 



aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

27/3/2021 13:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/3/2021 13:20 Une vie de chien Une vie de chien is een franse komedie gerealiseerd door Maurice Cammage met Fernandel in de hoofrol. 1943

27/3/2021 14:45 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien. 

Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie, 

de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'. 

En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen. 

1958.  Wim Telders

27/3/2021 15:40 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

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

27/3/2021 16:05 Het Zit In De Familie 6 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de zesde aflevering staat Vera Gooris centraal

27/3/2021 16:30 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 6

27/3/2021 16:55 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/3/2021 17:00 Eclips en Vrienden Zorg - Darmkanker Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

27/3/2021 17:30 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

27/3/2021 18:15 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

27/3/2021 18:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

27/3/2021 19:30 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

27/3/2021 20:10 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

27/3/2021 21:05 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

27/3/2021 21:50 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

27/3/2021 22:20 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

27/3/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

27/3/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/3/2021 23:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

27/3/2021 23:55 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

28/3/2021 0:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

28/3/2021 1:55 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

28/3/2021 2:35 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

28/3/2021 3:30 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

28/3/2021 4:25 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

28/3/2021 4:55 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

28/3/2021 5:30 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

28/3/2021 6:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8134 Liam heeft het er moeilijk mee als Hope haar aangepaste plan om met Thomas te trouwen meedeelt. Hope en Thomas 

vragen vrienden en familie om deel uit te maken van de ceremonie. 

28/3/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8135 Ridge confronteert Brooke ermee dat ze tegen het huwelijk van Thomas en Hope is. Brooke zegt hem onomwonden 

de waarheid. Op de dag van de bruiloft haalt Liam zijn beste herinneringen aan Hope op. 



28/3/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8136 Thomas waarschuwt Ridge. Hij moet Brooke tegenhouden om zijn plannen te verstoren. Terwijl vrienden en familie 

samenkomen voor de ceremonie, denkt Hope na over haar opties. 

28/3/2021 8:00 De Rolkrant Nieuwsberichten

28/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

28/3/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

28/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

28/3/2021 11:00 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

28/3/2021 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/3/2021 11:20 De Herkenwijsjes Afl. 20 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

28/3/2021 12:00 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

28/3/2021 13:00 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

28/3/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/3/2021 13:20 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 5/6

28/3/2021 14:25 De Obool Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven 

heeft hij motorpech. Hij slaagt er niet in om de wagen terug op gang te brengen. Plots ziet hij als in een fata morgana 

het puin van een oud paleis. Hij strompelt ernaar toe en ontmoet allerlei vreemde mensen. 1966. Rik Kuijpers

28/3/2021 15:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op zondag

28/3/2021 16:40 De Herkenwijsjes Afl. 20 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

28/3/2021 17:20 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/3/2021 17:25 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

28/3/2021 17:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/3/2021 18:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

28/3/2021 18:20 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

28/3/2021 19:25 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

28/3/2021 20:30 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

28/3/2021 21:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

28/3/2021 22:30 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

28/3/2021 23:20 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

29/3/2021 0:20 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

29/3/2021 0:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

29/3/2021 1:00 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

29/3/2021 2:05 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

29/3/2021 3:10 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

29/3/2021 4:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

29/3/2021 5:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

29/3/2021 5:50 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

29/3/2021 6:40 Wie wordt Miss Belgium 2021 ? De laatste rechte lijn naar de verkiezing van Miss Belgium 2021 op 31 maart om 20u30. De 33 kandidaten stellen zich 

aan u voor. Wie is uw topfavoriet?

29/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8136 Thomas waarschuwt Ridge. Hij moet Brooke tegenhouden om zijn plannen te verstoren. Terwijl vrienden en familie 

samenkomen voor de ceremonie, denkt Hope na over haar opties. 

29/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12912 Chad spreekt met Abigail's geest in een kapel, in de hoop om begeleiding te vinden. Jennifer haalt herinneringen op aan 

Abigail. Lucas en Adrienne komen langs en vragen Jennifer om te helpen met hun aanstaande bruiloft.




