
29/3/2021 8:00 De Rolkrant 29.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

29/3/2021 9:30 Abdij Averbode Op bezoek bij de Abdij Averbode te Scherpenheuvel-Zichem

29/3/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

29/3/2021 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, ...

29/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

29/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

29/3/2021 11:55 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins - miniversie. BBC 

29/3/2021 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?

29/3/2021 12:25 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.

29/3/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/3/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1964

29/3/2021 14:00 Meeuwen sterven in de haven De film gaat over een gekweld personage zonder naam, die op de dool is in de havenstad Antwerpen. Hij is op de vlucht 

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

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

brengen.  Dramafilm uit 1955. De film is opgenomen in zwart-wit. De regie was in handen van Rik Kuypers, 

Ivo Michiels en Roland Verhavert

29/3/2021 15:25 Spiel Mir Eine Muziekspecial met Spiel Mir Eine

29/3/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

29/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

29/3/2021 16:30 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. 

29/3/2021 16:55 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1

29/3/2021 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?

29/3/2021 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, ...

29/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12913 Marlena bezoekt Clyde, die tijdelijk overgeplaatst is uit Florida. Clyde wordt dan bezocht door een mede overgeplaatste 

gevangene. Laura komt naar Jennifer, van wie ze weet dat ze gekweld wordt door het idee dat Abigail haar verstand verloren 

heeft voor ze stierf in het ongeluk. Steve voelt zich rot omdat hij de relatietherapie heeft overgeslagen.  

29/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8137 Liam en Thomas kibbelen over waarom Hope nog niet is verschenen. Zoe raakt in paniek als een dronken Flo meldt dat ze 

nog steeds tijd hebben om de bruiloft te stoppen en de waarheid te vertellen over baby Beth.

29/3/2021 19:00 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

29/3/2021 19:30 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

29/3/2021 20:25 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

29/3/2021 21:20 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

29/3/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2



29/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

29/3/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 1

29/3/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/3/2021 23:40 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 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

29/3/2021 23:50 A strange love affair Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor. 1985

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

30/3/2021 2:35 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

30/3/2021 3:35 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

30/3/2021 4:35 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

30/3/2021 5:40 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

30/3/2021 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?

30/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8137 Liam en Thomas kibbelen over waarom Hope nog niet is verschenen. Zoe raakt in paniek als een dronken Flo meldt dat ze 

nog steeds tijd hebben om de bruiloft te stoppen en de waarheid te vertellen over baby Beth.

30/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12913 Marlena bezoekt Clyde, die tijdelijk overgeplaatst is uit Florida. Clyde wordt dan bezocht door een mede overgeplaatste 

gevangene. Laura komt naar Jennifer, van wie ze weet dat ze gekweld wordt door het idee dat Abigail haar verstand verloren 

heeft voor ze stierf in het ongeluk. Steve voelt zich rot omdat hij de relatietherapie heeft overgeslagen.  

30/3/2021 8:00 De Rolkrant 30.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

30/3/2021 9:30 Museum moderne religieuze kunst Museum moderne religieuze kunst

30/3/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/3/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

30/3/2021 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, ...

30/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

30/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

30/3/2021 11:55 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins - The best of.

30/3/2021 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?

30/3/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12913 Marlena bezoekt Clyde, die tijdelijk overgeplaatst is uit Florida. Clyde wordt dan bezocht door een mede overgeplaatste 

gevangene. Laura komt naar Jennifer, van wie ze weet dat ze gekweld wordt door het idee dat Abigail haar verstand verloren 

heeft voor ze stierf in het ongeluk. Steve voelt zich rot omdat hij de relatietherapie heeft overgeslagen.  

30/3/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/3/2021 13:25 Baas Gansendonck Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan', 

van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in klinkende 

goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. Gansendonck voelt zich ver 

boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945



30/3/2021 15:15 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

30/3/2021 15:30 Eclips en Vrienden Zorg - Beweging en Voeding Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

30/3/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

30/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

30/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8137 Liam en Thomas kibbelen over waarom Hope nog niet is verschenen. Zoe raakt in paniek als een dronken Flo meldt dat ze 

nog steeds tijd hebben om de bruiloft te stoppen en de waarheid te vertellen over baby Beth.

30/3/2021 16:55 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2

30/3/2021 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?

30/3/2021 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, ...

30/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12914 Chad belt Kate, in de hoop dat ze hem zal helpen het imperium van zijn vader weer op te bouwen voor Thomas. JJ keert terug 

uit Miami met slecht nieuws over Abigail. Maggie worstelt met Deimos' uitnodiging om terug te keren naar het landhuis, 

terwijl Deimos en Victor erachter komen wie Tate's ontvoerder is en ze zetten een val op. 

30/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8138 Hope denk na over haar volgende stap als Phoebe tijdens de bruiloft het uitspreken van de beloften verstoort. 

Liam maakt zich zorgen als hij een privégesprek tussen Thomas en Flo opvangt. 

30/3/2021 19:00 Fishing impossible Best of Fishing impossible

30/3/2021 19:35 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

30/3/2021 20:30 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

30/3/2021 21:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

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

tegen Mussolini en Duitsland.

30/3/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

30/3/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

30/3/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 2

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

30/3/2021 23:40 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?

30/3/2021 23:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

30/3/2021 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

31/3/2021 0:10 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

31/3/2021 1:05 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

31/3/2021 2:05 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC

31/3/2021 3:00 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 4 - BBC

31/3/2021 3:50 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

31/3/2021 4:45 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC



31/3/2021 5:40 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

31/3/2021 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?

31/3/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8138 Hope denk na over haar volgende stap als Phoebe tijdens de bruiloft het uitspreken van de beloften verstoort. Liam maakt 

zich zorgen als hij een privégesprek tussen Thomas en Flo opvangt. 

31/3/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12914 Chad belt Kate, in de hoop dat ze hem zal helpen het imperium van zijn vader weer op te bouwen voor Thomas. JJ keert 

terug uit Miami met slecht nieuws over Abigail. Maggie worstelt met Deimos' uitnodiging om terug te keren naar het 

landhuis, terwijl Deimos en Victor erachter komen wie Tate's ontvoerder is en ze zetten een val op. 

31/3/2021 8:00 De Rolkrant 31.03 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/3/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

31/3/2021 9:30 Broederlijk Delen Peru Broederlijk Delen Peru

31/3/2021 10:25 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

31/3/2021 10:30 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

31/3/2021 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, ...

31/3/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

31/3/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

31/3/2021 11:55 Kelly Family Kelly Familiy

31/3/2021 12:15 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?

31/3/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12914 Chad belt Kate, in de hoop dat ze hem zal helpen het imperium van zijn vader weer op te bouwen voor Thomas. JJ keert 

terug uit Miami met slecht nieuws over Abigail. Maggie worstelt met Deimos' uitnodiging om terug te keren naar het 

landhuis, terwijl Deimos en Victor erachter komen wie Tate's ontvoerder is en ze zetten een val op. 

31/3/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/3/2021 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 6/6

31/3/2021 14:25 Kruiswegstraat 6 Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe 

Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal 

Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met zijn 

twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès

31/3/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

31/3/2021 16:15 Eddy en Veronique Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom werkelijkheid zien 

worden. (1976)

31/3/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

31/3/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8138 Hope denk na over haar volgende stap als Phoebe tijdens de bruiloft het uitspreken van de beloften verstoort. Liam maakt 

zich zorgen als hij een privégesprek tussen Thomas en Flo opvangt. 

31/3/2021 16:55 Simon Reeve's Sacred Rivers Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 3

31/3/2021 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?

31/3/2021 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, ...

31/3/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12915 Victor en Deimos beschuldigen Kate ervan achter Tate's ontvoering te zitten. Brady en Theresa zijn ongelooflijk blij over hun 



bruiloft morgen. Clyde en Orpheus praten over hun wrok tegen bepaalde mensen in Salem.  Kayla krijgt hoofdpijn, 

wordt duizelig en Steve wil dat ze zich laat onderzoeken, maar ze weigert.  

31/3/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8139 Douglas is onder druk gezet door zijn vader en moedigt Hope aan om de nacht met Thomas door te brengen. Liam is 

vastberaden de waarheid te ontdekken en wil weten wat Thomas en Flo voor hem verbergen. 

31/3/2021 19:00 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins - miniversie. BBC 

31/3/2021 19:30 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

31/3/2021 20:30 Live Verkiezing Miss Belgium 2021 Live Verkiezing Miss Belgium 2021 vanuit De Panne. 33 kandidaten strijden voor het felbeheerde kroontje.

31/3/2021 22:50 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.

1/4/2021 0:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/4/2021 0:25 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

1/4/2021 1:30 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 2

1/4/2021 2:35 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 3

1/4/2021 3:35 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve

1/4/2021 4:40 Africa with David Attenborough Episode 2 Savannah

1/4/2021 5:40 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

1/4/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8139 Douglas is onder druk gezet door zijn vader en moedigt Hope aan om de nacht met Thomas door te brengen. Liam is 

vastberaden de waarheid te ontdekken en wil weten wat Thomas en Flo voor hem verbergen. 

1/4/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12915 Victor en Deimos beschuldigen Kate ervan achter Tate's ontvoering te zitten. Brady en Theresa zijn ongelooflijk blij over hun 

bruiloft morgen. Clyde en Orpheus praten over hun wrok tegen bepaalde mensen in Salem.  Kayla krijgt hoofdpijn, wordt 

duizelig en Steve wil dat ze zich laat onderzoeken, maar ze weigert.  

1/4/2021 8:00 De Rolkrant 01.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

1/4/2021 9:30 Spiritualiteit van een ALS-patiënt Spiritualiteit van een ALS-patiënt

1/4/2021 10:00 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/4/2021 10:20 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

1/4/2021 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, ...

1/4/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

1/4/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

1/4/2021 11:55 Eclips TV Op Stap: Garry Hagger Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

1/4/2021 12:10 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?

1/4/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12915 Victor en Deimos beschuldigen Kate ervan achter Tate's ontvoering te zitten. Brady en Theresa zijn ongelooflijk blij over hun 

bruiloft morgen. Clyde en Orpheus praten over hun wrok tegen bepaalde mensen in Salem.  Kayla krijgt hoofdpijn, wordt 

duizelig en Steve wil dat ze zich laat onderzoeken, maar ze weigert.  

1/4/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/4/2021 13:15 De bruid zonder bed Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat 

haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef 

en Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi 

op het spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.

1/4/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1964

1/4/2021 15:45 Tijd voor de revue Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 



In de sketch van vandaag wordt gepatenteerde vrijgezel Lewie drie trouwlustige dames aangeboden.

1/4/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

1/4/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

1/4/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8139 Douglas is onder druk gezet door zijn vader en moedigt Hope aan om de nacht met Thomas door te brengen. Liam is 

vastberaden de waarheid te ontdekken en wil weten wat Thomas en Flo voor hem verbergen. 

1/4/2021 17:00 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

1/4/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/4/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12916 Hope is van slag als ze zich realiseert dat Aiden het onderzoek naar Stefano's dood heropent. Belle vertelt Chad dat ze hem 

wat geld overmaakt. Chad vraagt Belle om naar Hong Kong te verhuizen voor haar nieuwe baan. Sonny sleurt Chad het huis 

uit om een luchtje te scheppen. 

1/4/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8140 Flo onthult per ongeluk een cruciaal feitje uit haar verleden. Wyatt schrikt hier flink van. Hope voelt zich nog steeds 

incompleet zonder haar baby, Beth. Brooke troost haar. 

1/4/2021 19:00 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

1/4/2021 19:45 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

1/4/2021 20:20 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

1/4/2021 20:35 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

1/4/2021 21:25 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

1/4/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

1/4/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

1/4/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 3

1/4/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/4/2021 23:40 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/4/2021 23:45 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

2/4/2021 0:25 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

2/4/2021 1:05 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

2/4/2021 1:20 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

2/4/2021 2:15 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

2/4/2021 3:10 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

2/4/2021 3:30 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

2/4/2021 4:30 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

2/4/2021 5:10 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 



le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

2/4/2021 5:35 Woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

2/4/2021 5:55 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

2/4/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8140 Flo onthult per ongeluk een cruciaal feitje uit haar verleden. Wyatt schrikt hier flink van. Hope voelt zich nog steeds 

incompleet zonder haar baby, Beth. Brooke troost haar. 

2/4/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12916 Hope is van slag als ze zich realiseert dat Aiden het onderzoek naar Stefano's dood heropent. Belle vertelt Chad dat ze hem 

wat geld overmaakt. Chad vraagt Belle om naar Hong Kong te verhuizen voor haar nieuwe baan. Sonny sleurt Chad het huis 

uit om een luchtje te scheppen. 

2/4/2021 8:00 De Rolkrant 02.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel - Goede vrijdag

2/4/2021 9:30 Levende Stenen Sint-Sixtusabdij Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

2/4/2021 10:30 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

2/4/2021 10:40 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

2/4/2021 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, ...

2/4/2021 11:05 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

2/4/2021 11:10 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

2/4/2021 11:55 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

2/4/2021 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?

2/4/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12916 Hope is van slag als ze zich realiseert dat Aiden het onderzoek naar Stefano's dood heropent. Belle vertelt Chad dat ze hem 

wat geld overmaakt. Chad vraagt Belle om naar Hong Kong te verhuizen voor haar nieuwe baan. Sonny sleurt Chad het huis 

uit om een luchtje te scheppen. 

2/4/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/4/2021 13:15 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd 

in een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 

1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

2/4/2021 15:00 Kruisweg op Goede Vrijdag Kruisweg vanuit O. L. Vrouw o/d Dijle te Mechelen 

2/4/2021 15:45 Boechout Duivensport Boechout Duivensport

2/4/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

2/4/2021 16:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

2/4/2021 16:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8140 Flo onthult per ongeluk een cruciaal feitje uit haar verleden. Wyatt schrikt hier flink van. Hope voelt zich nog steeds 

incompleet zonder haar baby, Beth. Brooke troost haar. 

2/4/2021 16:55 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

2/4/2021 17:20 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

2/4/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/4/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12917 Orpheus, Clyde en Xander blijven bijlen malen over de mensen in Salem die hen onrecht hebben aangedaan voordat ze 

worden weggeroepen voor hun overplaatsingen. In de gevangenisbus wordt een bewaker ontmaskerd als Eduardo, die van 

de gelegenheid gebruik maakt om een andere overgeplaatste te doden die zijn familie bedreigt.

2/4/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8141 Steffy ziet hoe Liam de adoptiepapieren doorkijkt. Hij wil dat ze vertelt hoe het precies zit met baby Phoebe. Hope wordt 



onzeker als Thomas zijn plannen voor de thuisblijfvakantie onthult. 

2/4/2021 19:00 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

2/4/2021 20:00 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

2/4/2021 20:40 Op Bezoek: Peper, het zwarte goud Peper, het zwarte goud, India

2/4/2021 21:00 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

2/4/2021 21:30 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

2/4/2021 22:20 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

2/4/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

2/4/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 4

2/4/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/4/2021 23:40 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

2/4/2021 23:45 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

3/4/2021 0:40 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

3/4/2021 1:40 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

3/4/2021 2:20 Op Bezoek: Peper, het zwarte goud Peper, het zwarte goud, India

3/4/2021 2:35 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

3/4/2021 3:05 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

3/4/2021 4:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

3/4/2021 4:20 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

3/4/2021 4:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

3/4/2021 5:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

3/4/2021 5:20 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

3/4/2021 5:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

3/4/2021 5:55 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

3/4/2021 6:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8137 Liam en Thomas kibbelen over waarom Hope nog niet is verschenen. Zoe raakt in paniek als een dronken Flo meldt dat ze 

nog steeds tijd hebben om de bruiloft te stoppen en de waarheid te vertellen over baby Beth.

3/4/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8138 Hope denk na over haar volgende stap als Phoebe tijdens de bruiloft het uitspreken van de beloften verstoort. Liam maakt 

zich zorgen als hij een privégesprek tussen Thomas en Flo opvangt. 

3/4/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8139 Douglas is onder druk gezet door zijn vader en moedigt Hope aan om de nacht met Thomas door te brengen. Liam is 

vastberaden de waarheid te ontdekken en wil weten wat Thomas en Flo voor hem verbergen. 

3/4/2021 8:00 De Rolkrant 03.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel - Stille zaterdag

3/4/2021 9:30 St-Pietersbasiliek Op bezoek naar St-Pietersbasiliek

3/4/2021 10:05 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

3/4/2021 10:20 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

3/4/2021 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, ...

3/4/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1974

3/4/2021 11:50 Korenbloemblauw Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Oorlogsliefde deel 2 Wanneer de Sovjets Berlijn binnentrekken, 

besluiten Emiel en zijn broer Jozef met hun liefjes Katja en Klawa naar het Westen te vluchten. Ze moeten de Elbe over, 



waar geallieerde troepen vluchtelingen controleren. Of ze in het Westen geraken, verneemt u in de tweede en laatste 

aflevering van Oorlogsliefde. Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen, Kris De Munck begeleidt op accordeon 

en zingt

3/4/2021 12:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

3/4/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/4/2021 13:25 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat 

gehuurd dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn 

vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die er 

helemaal niet zijn. 1961. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers

3/4/2021 14:50 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en de 

waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster in de 

Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt ondertussen 

een spoor. 1964

3/4/2021 16:20 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

3/4/2021 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, ...

3/4/2021 17:00 Eclips en Vrienden Zorg - Geluksprofessor Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

3/4/2021 17:30 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

3/4/2021 18:15 Tijd voor de revue Paris ! Paris ! (afl. 5). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

In zijn conference vertelt Lewie vandaag over zijn belevenissen tijdens een citytrip naar Parijs.

3/4/2021 18:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

3/4/2021 19:35 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

3/4/2021 20:00 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

3/4/2021 21:00 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

3/4/2021 21:35 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

3/4/2021 22:15 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

3/4/2021 22:45 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

3/4/2021 23:05 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

3/4/2021 23:25 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

3/4/2021 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/4/2021 0:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

4/4/2021 0:05 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

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

4/4/2021 2:05 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

4/4/2021 2:30 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

4/4/2021 3:30 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

4/4/2021 4:05 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

4/4/2021 4:45 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

4/4/2021 5:15 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

4/4/2021 5:35 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

4/4/2021 6:05 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

4/4/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8140 Flo onthult per ongeluk een cruciaal feitje uit haar verleden. Wyatt schrikt hier flink van. Hope voelt zich nog steeds 

incompleet zonder haar baby, Beth. Brooke troost haar. 

4/4/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8141 Steffy ziet hoe Liam de adoptiepapieren doorkijkt. Hij wil dat ze vertelt hoe het precies zit met baby Phoebe. Hope wordt 

onzeker als Thomas zijn plannen voor de thuisblijfvakantie onthult. 

4/4/2021 8:00 De Rolkrant 04.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel - Pasen

4/4/2021 9:30 Passiespelen Passiespelen

4/4/2021 10:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Ochtendgebed op zondag vanuit de Abdij van Averbode

4/4/2021 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/4/2021 11:25 De Herkenwijsjes Afl. 22 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen

4/4/2021 12:05 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

4/4/2021 12:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/4/2021 13:10 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 6/6

4/4/2021 14:20 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat 

gehuurd dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn 

vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die er 

helemaal niet zijn. 1961. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers

4/4/2021 15:45 Waar het groeide De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel. Terwijl 

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

Hij denkt terug aan zijn misdienaarschap en zijn vrienden. Hij ontmoet een schilder die hem voor het eerst de zin van 'het 

schone' doet aanvoelen. Hij denkt aan de lange winteravonden bij het haardvuur en aan zijn vader die voorleest. 

1956. Geregisseerd door Wim Telders met Guido Daans, Ernest Claes en René Verbeeck

4/4/2021 16:50 De Herkenwijsjes Afl. 21 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Herhaling

4/4/2021 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, ...

4/4/2021 17:25 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/4/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

4/4/2021 18:00 Verkiezing Miss Belgium 2021 Herhaling verkiezing Miss Belgium 2021 op 31 maart vanuit De Panne.

4/4/2021 20:20 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

4/4/2021 21:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4



4/4/2021 22:15 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

4/4/2021 23:10 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

5/4/2021 0:05 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

5/4/2021 0:50 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk 

vershil Mercy Ships maakt in de wereld

5/4/2021 1:30 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

5/4/2021 2:10 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

5/4/2021 2:45 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

5/4/2021 3:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

5/4/2021 4:40 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

5/4/2021 5:40 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

5/4/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8141 Steffy ziet hoe Liam de adoptiepapieren doorkijkt. Hij wil dat ze vertelt hoe het precies zit met baby Phoebe. Hope wordt 

onzeker als Thomas zijn plannen voor de thuisblijfvakantie onthult. 

5/4/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12917 Orpheus, Clyde en Xander blijven bijlen malen over de mensen in Salem die hen onrecht hebben aangedaan voordat ze 

worden weggeroepen voor hun overplaatsingen. In de gevangenisbus wordt een bewaker ontmaskerd als Eduardo, die van de 

gelegenheid gebruik maakt om een andere overgeplaatste te doden die zijn familie bedreigt.


