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Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
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Groentips

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Passiespelen
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
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, ...
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
De school op het Titicacameer, Peru
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1974
De Collega's Maken De brug
Muziekspecial Verrassing
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
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.
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over wijsheid over de jaren (afl 1)
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, ...
Het is Brady en Theresa's trouwdag, maar in het achterhoofd van iedereen is de ontsnapping van de gevangene de avond
ervoor, met Xander en Clyde Weston nu op vrije voeten. Theresa is eindelijk klaar om te gaan als ze van achteren wordt
gegrepen door Xander.
Flo onthult Zoe dat Thomas haar met de dood heeft bedreigd als ze de waarheid over Beth vertelt. Terwijl hij luistert naar
Steffy, blijft Liam proberen de puzzelstukjes op hun plek te leggen.
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
De Nomaden van de Mekong
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)
Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)
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Groentips
Sri Lanka Tamil devotie
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Oeganda En route
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De Rolkrant 06.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Constant Lievens
Eclips TV In Beweging Afl. 28
Sport van vroeger in de kijker
De Wensenboom Ochtend
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MuziekSpecial Jimmy Colman 1
De Dingen Des Levens Afl. 12918

Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze
aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich
aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om.
1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel 16+
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
De Nomaden van de Mekong
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)
Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)
Sri Lanka Tamil devotie
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Flo onthult Zoe dat Thomas haar met de dood heeft bedreigd als ze de waarheid over Beth vertelt. Terwijl hij luistert naar
Steffy, blijft Liam proberen de puzzelstukjes op hun plek te leggen.
Het is Brady en Theresa's trouwdag, maar in het achterhoofd van iedereen is de ontsnapping van de gevangene de avond
ervoor, met Xander en Clyde Weston nu op vrije voeten. Theresa is eindelijk klaar om te gaan als ze van achteren wordt
gegrepen door Xander.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Wie is Constant Lievens ?
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
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, ...
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
Muziekspecial van Jimmy Colman Villamayor (deel 1)
Het is Brady en Theresa's trouwdag, maar in het achterhoofd van iedereen is de ontsnapping van de gevangene de avond
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Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
Sportbeat op dinsdag
Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk
Lekker Weg
Lekker Weg

ervoor, met Xander en Clyde Weston nu op vrije voeten. Theresa is eindelijk klaar om te gaan als ze van achteren wordt
gegrepen door Xander.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet
Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een kasteel
ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te vrolijken. Door
het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt, komt
in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu.
1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet
Thuiszorg/gezinszorg
Mantelzorg - Hoe kan deze vandaag worden georganiseerd?
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Flo onthult Zoe dat Thomas haar met de dood heeft bedreigd als ze de waarheid over Beth vertelt. Terwijl hij luistert naar
Steffy, blijft Liam proberen de puzzelstukjes op hun plek te leggen.
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Bie Hinnekint - laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over kracht van de kunsten (afl. 2)
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, ...
Theresa en Brady's bruiloft wordt abrupt onderbroken als Orpheus ten tonele verschijnt en Eve gijzelt. Brady wil weten waar
Theresa is en Orpheus zegt dat een van zijn handlangers haar een bezoek brengt. Theresa wordt bijna gewurgd door Xander,
maar ze slaagt erin weg te komen.
Thomas raakt geïrriteerd als Hope maar door blijft praten tegen Douglas over hun huwelijksreis. Een onverwachte persoon
geeft Liam opzienbarende informatie over zijn dochter, Beth.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)
Naar de markt te Firenze (Italië)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en de
atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. Hitler pleegt
zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Het bloemenvolk, Indonesië
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van
Provence.
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De Rolkrant 07.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Mekka
Eclips TV In Beweging Afl. 29
Sport van vroeger in de kijker
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Special Fats Domino deel 1
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Ouder worden

7/4/2021

17:40
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Piemonte (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.
Op bezoek naar Mekka
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)
Naar de markt te Firenze (Italië)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en de
atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. Hitler pleegt
zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.
Thomas raakt geïrriteerd als Hope maar door blijft praten tegen Douglas over hun huwelijksreis. Een onverwachte persoon
geeft Liam opzienbarende informatie over zijn dochter, Beth.
Theresa en Brady's bruiloft wordt abrupt onderbroken als Orpheus ten tonele verschijnt en Eve gijzelt. Brady wil weten waar
Theresa is en Orpheus zegt dat een van zijn handlangers haar een bezoek brengt. Theresa wordt bijna gewurgd door Xander,
maar ze slaagt erin weg te komen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
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, ...
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
Muziekspecial met Umberto Tozzi
Theresa en Brady's bruiloft wordt abrupt onderbroken als Orpheus ten tonele verschijnt en Eve gijzelt. Brady wil weten waar
Theresa is en Orpheus zegt dat een van zijn handlangers haar een bezoek brengt. Theresa wordt bijna gewurgd door Xander,
maar ze slaagt erin weg te komen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Special Fats Domino - Film deel 1 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey,
24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende
Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in de
Rock and Roll Hall of Fame.
De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij
het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf
weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres.
Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet •
Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Thomas raakt geïrriteerd als Hope maar door blijft praten tegen Douglas over hun huwelijksreis. Een onverwachte persoon
geeft Liam opzienbarende informatie over zijn dochter, Beth.
Tussenlanding Het Departement Var
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord over omgaan met jongeren (afl 3).
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets

7/4/2021

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 12920

7/4/2021

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8144

7/4/2021
7/4/2021
7/4/2021
7/4/2021
7/4/2021
7/4/2021
7/4/2021

19:00
19:30
19:50
20:50
21:45
22:20
22:25

Groentips
En Route Cruises
Gorongasa Park
Stapland
Tussenlanding Stockholm
Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Woensdag

7/4/2021

23:10

Aan de oevers van de Leie

7/4/2021
7/4/2021
7/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021

23:30
23:45
23:50
0:25
1:00
1:55
2:55
3:30
4:00
4:15
5:20
6:15
6:45

Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
En Route Handen uit de mouwen
En Route Handen uit de mouwen
Naar de markt Turijn
Naar de markt Wenen
Tussenlanding Barcelona
Groentips
En Route Cruises
Gorongasa Park
Stapland
Tussenlanding Stockholm
Mooi en Meedogenloos Afl. 8144

8/4/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12920

8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021
8/4/2021

8:00
9:00
9:30
10:05
10:25
10:55

De Rolkrant 08.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Frère Roger van Taizé
Eclips TV In Beweging Afl. 30
Sport van vroeger in de kijker
De Wensenboom Ochtend
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Eclips TV Op Stap: Natuur Rune 2
De Dingen Des Levens Afl. 12920

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, ...
Kate is heel alert nadat ze Clyde op het stadsplein meent te zien. Kate's grootste angsten worden bewaarheid wanneer
Clyde inbreekt en haar onder schot houdt... net op het moment dat Chad ter plaatse arriveert.
Flo raakt in paniek nadat ze van de Logan-zussen details te horen krijgt over Thomas' duistere verleden. Hope brengt
zichzelf zonder het te weten in gevaar als ze haar ware gevoelens voor Liam opbiecht aan Thomas.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)
En route Cruises
Gorongasa Park Deel 5
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
En Route Najaar 7
Naar de markt te Turijn (Italië)
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)
En route Cruises
Gorongasa Park Deel 5
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Flo raakt in paniek nadat ze van de Logan-zussen details te horen krijgt over Thomas' duistere verleden. Hope brengt
zichzelf zonder het te weten in gevaar als ze haar ware gevoelens voor Liam opbiecht aan Thomas.
Kate is heel alert nadat ze Clyde op het stadsplein meent te zien. Kate's grootste angsten worden bewaarheid wanneer
Clyde inbreekt en haar onder schot houdt... net op het moment dat Chad ter plaatse arriveert.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Frère Roger van Taizé
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
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, ...
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Kate is heel alert nadat ze Clyde op het stadsplein meent te zien. Kate's grootste angsten worden bewaarheid wanneer
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Groentips
De genologische geschiedenis
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
De Daken van Bangkok
Grote Draslanden
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Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
Groentips
De genologische geschiedenis
En Route met Cruise MSC
En Route Around the world
Mekka
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
De Daken van Bangkok
En Route Voorjaar 10
En Route Voorjaar 11
En Route

Clyde inbreekt en haar onder schot houdt... net op het moment dat Chad ter plaatse arriveert.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De film Gina B. confronteert ons met een niet alledaags boeiend iemand, de transexueel Jean Gina B. die in deze film
zijn eigen rol speelt. 1985
Sometimes a wind blows, 1988
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1974
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Flo raakt in paniek nadat ze van de Logan-zussen details te horen krijgt over Thomas' duistere verleden. Hope brengt
zichzelf zonder het te weten in gevaar als ze haar ware gevoelens voor Liam opbiecht aan Thomas.
Tussenlanding Apulië, Italië
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over oud zijn (afl. 4)
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, ...
Steve bezoekt Kayla in haar ziekenhuiskamer terwijl ze herstelt van een operatie. John wordt opgelapt nadat hij door
Orpheus is neergeschoten. Op het politiebureau hoort Nicole van Theresa dat ze ook op Xander's lijst staat. Clyde blijft
Kate kwellen.
Shauna probeert een hysterische Flo te kalmeren, zodat ze Wyatt niet de waarheid vertelt. De puzzelstukjes vallen op hun
plaats en Liams wereld staat op zijn kop.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)
De genologische geschiedenis
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
De Daken van Bangkok
Peru, De Grote Draslanden
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)
De genologische geschiedenis
En Route met Cruise MSC
Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca
Op bezoek naar Mekka
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
De Daken van Bangkok
Dessel Pagadderpad - Carnaval deel 1 - One Day Return Ski reportage - Reisvlog Mykonos
Carnaval deel 2 - Ski Tignes Ijsduiken - Tignes Guerlain Chicherit - Noorwegen
Ski: Les Arcs Christophe Sepot deel 2 Turnhout Erika Van Tielen Indonesië
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Peru, De Grote Draslanden
Shauna probeert een hysterische Flo te kalmeren, zodat ze Wyatt niet de waarheid vertelt. De puzzelstukjes vallen op hun
plaats en Liams wereld staat op zijn kop.
Steve bezoekt Kayla in haar ziekenhuiskamer terwijl ze herstelt van een operatie. John wordt opgelapt nadat hij door
Orpheus is neergeschoten. Op het politiebureau hoort Nicole van Theresa dat ze ook op Xander's lijst staat. Clyde blijft
Kate kwellen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Braambos - Jezustriologie
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
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, ...
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Steve bezoekt Kayla in haar ziekenhuiskamer terwijl ze herstelt van een operatie. John wordt opgelapt nadat hij door
Orpheus is neergeschoten. Op het politiebureau hoort Nicole van Theresa dat ze ook op Xander's lijst staat. Clyde blijft
Kate kwellen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor. 1985
Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen
Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.
Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Shauna probeert een hysterische Flo te kalmeren, zodat ze Wyatt niet de waarheid vertelt. De puzzelstukjes vallen op hun
plaats en Liams wereld staat op zijn kop.
Tussenlanding De Saint Lawrence
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over Goed oud worden (afl 5).
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, ...
Eduardo legt aan John uit hoe zijn moord de crash veroorzaakte waardoor Orpheus, Clyde en Xander konden ontsnappen en
vraagt zijn hulp om hen op te pakken. Deimos ontmoet Dario, en vraagt hem om meer proctief te zijn in het vinden van
informatie over Chloe en haar zwangerschap.
Thomas heeft afgesproken met Vinny, die een bijzonder huwelijkscadeau heeft voor Hope. Liam is woest en eist van Flo
dat ze hem de waarheid vertelt over Phoebe.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 6)
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
De Daken van Tokio
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
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Eclips en Vrienden Zorg - Euthanasie
Margriet Tussen De Mensen
Tijd voor de revue
Gorongasa Park
Tussenlanding Marbihan
Naar de markt München
Op stap tijdens de paasdagen
En Route Zwitserland
En Route Zwitserland
Wijnland - Spanje
We Leaf reizen

Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest
en gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De mooiste locaties binnen USA
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar Spanje
Flo onthult Zoe dat Thomas haar met de dood heeft bedreigd als ze de waarheid over Beth vertelt. Terwijl hij luistert naar
Steffy, blijft Liam proberen de puzzelstukjes op hun plek te leggen.
Thomas raakt geïrriteerd als Hope maar door blijft praten tegen Douglas over hun huwelijksreis. Een onverwachte persoon
geeft Liam opzienbarende informatie over zijn dochter, Beth.
Flo raakt in paniek nadat ze van de Logan-zussen details te horen krijgt over Thomas' duistere verleden. Hope brengt
zichzelf zonder het te weten in gevaar als ze haar ware gevoelens voor Liam opbiecht aan Thomas.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Toon Hermans is liefde
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
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, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1984
Herhaling verkiezing Miss Belgium 2021 op 31 maart vanuit De Panne.
Film Missing Link
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
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
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, ...
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Gorongasa Park Deel 4
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Naar de markt te München (Duitsland)
Op stap met Ben Roelandts tijdens de paasdagen
En Route Zwitserland Deel 1 Ticino
En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier

10/4/2021

23:10

Aan de oevers van de Leie

10/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021

23:45
0:00
0:05
5:50
6:25
7:00

Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen Zwitserland en Oostenrijk
Vlamingen in Rome
Vlamingen in Rome
Mooi en Meedogenloos Afl. 8145

11/4/2021

7:30

Mooi en Meedogenloos Afl. 8146

11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021

8:00
9:00
9:30
10:05
11:00
11:20

De Rolkrant 11.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Sport van vroeger in de kijker
Tijd voor de revue
De Wensenboom Ochtend

11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021

11:25
12:05
12:40
13:00
13:10

De Herkenwijsjes Afl. 23
Lindsay Dichtbij
MuziekSpecial Freddy Davis
Denderland TV
Congo Express

11/4/2021

14:35

Hoogste tijd

11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
11/4/2021
12/4/2021
12/4/2021

16:25
16:40
17:25
17:55
18:05
18:35
19:35
20:05
21:05
22:05
23:00
23:55
0:25
6:45

MuziekSpecial : Yvan Guilini
De Herkenwijsjes Afl. 22
Sportbeat op zondag
Denderland TV
Groentips
Walking the camino
Vlamingen in Rome
De Alpen
Gorongasa Park
Stapland
Lhasa
Sportbeat op zondag
Doorheen Frankrijk
Mooi en Meedogenloos Afl. 8146

12/4/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12922

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Doorheen Zwitserland en Oostenrijk
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Shauna probeert een hysterische Flo te kalmeren, zodat ze Wyatt niet de waarheid vertelt. De puzzelstukjes vallen op hun
plaats en Liams wereld staat op zijn kop.
Thomas heeft afgesproken met Vinny, die een bijzonder huwelijkscadeau heeft voor Hope. Liam is woest en eist van Flo
dat ze hem de waarheid vertelt over Phoebe.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Het ochtendgebed op Pasen vanuit de Abdij van Averbode
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen
Lindsay Dichtbij
Muziekspecial met Freddy Davis (deel 2)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De Hamburgse Renate Brinkmann heeft net van haar verloofde, de piloot Gaston die op de Afrika-lijn vliegt, te horen
gekregen dat hij de verloving wil stopzetten, omdat hij net zijn baan heeft verloren. Dit maakt voor hem dan ook de weg vrij
om voorgoed naar Afrika te vertrekken.
Geregisseerd door Eduard von Borsody met Marianne Hoppe, Willy Birgel en René Deltgen. 1939
Hoogste tijd is een Nederlandse film uit 1995 van Frans Weisz met in de hoofdrollen Rijk de Gooyer, Kitty Courbois en
Pierre Bokma. Het scenario voor de film is gebaseerd op de roman Hoogste tijd van Harry Mulisch.
Muziekspecial Verrassing
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)
Op stap langs de Camino (Spanje)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Gorongasa Park Deel 5
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar Frankrijk
Thomas heeft afgesproken met Vinny, die een bijzonder huwelijkscadeau heeft voor Hope. Liam is woest en eist van Flo
dat ze hem de waarheid vertelt over Phoebe.
Eduardo legt aan John uit hoe zijn moord de crash veroorzaakte waardoor Orpheus, Clyde en Xander konden ontsnappen en

vraagt zijn hulp om hen op te pakken. Deimos ontmoet Dario, en vraagt hem om meer proctief te zijn in het vinden van informatie
over Chloe en haar zwangerschap.

