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Tussenlanding Senegal
Op Bezoek: Peper, het zwarte goud
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Groentips
De genologische geschiedenis
Op Bezoek: Alleen op de Wereld
Kongo - Oman - Nepal
Jelle Veyt

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Bijbelse Tentenkampen
Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen
Optreden met Eric Michel en Walter De Smedt tijdens OKRA feest in Deftinge
Muziekspecial met Freddy Davis (deel 1)
Muziekspecial met Niels Destadsbader
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.
De Ark van Noah, Costa Rica
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.
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 1984
Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante,
een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien.
Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie,
de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'.
En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen.
1958. Wim Telders
De Man, korte speelfilm uit 1980
You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
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.
Tussenlanding Casamance, Senegal
Peper, het zwarte goud, India
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 brengt Kayla thuis uit het ziekenhuis na haar operatie, vastbesloten om haar door haar herstel heen te helpen.
Joey laat Kayla alleen om Jade te bellen... en Orpheus sluipt naar binnen met Clyde. Plots is er een explosie.
Flo is overmand door verdriet, maar ook opgelucht als ze een bekentenis aflegt aan Wyatt en Liam. Nu Liam de waarheid
weet, probeert Thomas te ontsnappen, met een verwarde en angstige Hope aan zijn zijde.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 7)
De genologische geschiedenis
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Kongo - Oman - Nepal
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het
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De Rolkrant 13.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Francis Spufford
Umberto Tozzi
Jettie Pallettie
De Wensenboom Ochtend

de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk
continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
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.
Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
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.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht
haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger
te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt, bereidt
de hele familie zich hierop voor. 1981. Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Kongo - Oman - Nepal
Norderney, één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel
gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door
UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.
Op stap langs de Camino (Spanje)
Groentips. Gil Claes op stap (afl 7)
De genologische geschiedenis
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Kongo - Oman - Nepal
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het
de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk
continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
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.
Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
Flo is overmand door verdriet, maar ook opgelucht als ze een bekentenis aflegt aan Wyatt en Liam. Nu Liam de waarheid
weet, probeert Thomas te ontsnappen, met een verwarde en angstige Hope aan zijn zijde.
Steve brengt Kayla thuis uit het ziekenhuis na haar operatie, vastbesloten om haar door haar herstel heen te helpen.
Joey laat Kayla alleen om Jade te bellen... en Orpheus sluipt naar binnen met Clyde. Plots is er een explosie.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
In gesprek met Francis Spufford
Muziekspecial met Umberto Tozzi
Muziekspecial met Jettie Pallettie
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
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Tussenlanding Stockholm
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Groentips
Naar de markt Toulouse
De Alpen
Lavaux, wijn uit de alpen
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Denderland TV
Sportbeat op dinsdag
Nachtprogrammatie Evenaar
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Lekker Weg
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Lekker Weg

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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Steve brengt Kayla thuis uit het ziekenhuis na haar operatie, vastbesloten om haar door haar herstel heen te helpen.
Joey laat Kayla alleen om Jade te bellen... en Orpheus sluipt naar binnen met Clyde. Plots is er een explosie.
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
Mei 1940. Een moeder is op de vlucht met haar twee kleine meisjes. Door gebrek aan benzine kunnen ze niet verder.
Zij brengt de kinderen in veiligheid nabij een Lourdesgrot. Hun moeder wordt door een vijandig gevechtsvliegtuig gedood.
De kinderen werden als oorlogswezen opgenomen door een gierige boer. Zeventien jaar later gaan de twee meisjes op zoek
naar hun familie. Film van Edith Kiel (1958).
Op bezoek in een dienstencentrum te Brussel
Psychiatrisch Verzorgingstehuis te Gent
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Flo is overmand door verdriet, maar ook opgelucht als ze een bekentenis aflegt aan Wyatt en Liam. Nu Liam de waarheid
weet, probeert Thomas te ontsnappen, met een verwarde en angstige Hope aan zijn zijde.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
De Maharadja's van de 21ste eeuw, India
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, ...
Kayla's ergste nachtmerrie is uitgekomen als ze wakker wordt met een dreigende Orpheus (met Clyde) over haar heen
staand. Joey vindt hen, maar wordt neergehaald door Xander. Steve keert terug naar huis en vindt zijn familie gegijzeld.
Flo is er kapot van dat ze anderen zoveel verdriet heeft gedaan, en probeert wanhopig haar relatie met Wyatt te redden.
Liam en Thomas hebben een heftige confrontatie. Hope komt er eindelijk achter dat Beth leeft.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Lavaux, wijn uit de alpen
Op stap met Ben Roelandts tijdens de paasdagen
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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De school op het Titicacameer, Peru
Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2,
30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges du
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Tussenlanding Buiten-Hebriden
Het wiel van de dood
De Wensenboom Namiddag

Verdon een heel speciaal geval.
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de Franse
presidentsvrouwen.
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
Lavaux, wijn uit de alpen
Op stap met Ben Roelandts tijdens de paasdagen
Flo is er kapot van dat ze anderen zoveel verdriet heeft gedaan, en probeert wanhopig haar relatie met Wyatt te redden.
Liam en Thomas hebben een heftige confrontatie. Hope komt er eindelijk achter dat Beth leeft.
Kayla's ergste nachtmerrie is uitgekomen als ze wakker wordt met een dreigende Orpheus (met Clyde) over haar heen
staand. Joey vindt hen, maar wordt neergehaald door Xander. Steve keert terug naar huis en vindt zijn familie gegijzeld.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Jan Van Eyck In Miniatuur
Muziekspecial van Jimmy Colman Villamayor (deel 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, ...
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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Kayla's ergste nachtmerrie is uitgekomen als ze wakker wordt met een dreigende Orpheus (met Clyde) over haar heen
staand. Joey vindt hen, maar wordt neergehaald door Xander. Steve keert terug naar huis en vindt zijn familie gegijzeld.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fats Domino - Film deel 2 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.
Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen
in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst hebben
Geregisseerd door Willum Thijssen en Linda Van Tulden met Françoise Binder, Ramón Teixidor en José Costa
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Flo is er kapot van dat ze anderen zoveel verdriet heeft gedaan, en probeert wanhopig haar relatie met Wyatt te redden.
Liam en Thomas hebben een heftige confrontatie. Hope komt er eindelijk achter dat Beth leeft.
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Het wiel van de dood, Indië
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
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En Route Around the world
Gorongasa Park
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Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
En Route Handen uit de mouwen
En Route Handen uit de mouwen
Naar de markt Boedapest
Naar de markt Barcelona
Tussenlanding Mexico
Groentips
En Route Around the world
Gorongasa Park
Stapland
Tussenlanding Saint Lawrence
Mooi en Meedogenloos Afl. 8149
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De Rolkrant 15.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas
Sonny Vande Putte
De Wensenboom Ochtend
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Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag
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Eclips TV Op Stap: Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
De Dingen Des Levens Afl. 12925
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Denderland TV

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Chloe en Philip gaan naar Brookville voor een controle bij de gynaecoloog, Dr. Wright. Deimos komt erachter waar ze zijn en
valt binnen op hun afspraak. Theresa slaat Eve's advies af om met haar terug te gaan naar New York, omdat ze vastbesloten
is haar man bij te staan. Theresa en Nicole nemen afscheid van Eve.
Flo kan Brooke en Ridge eindelijk eerlijk vertellen dat ze geen kind op de wereld heeft gezet. Hope en Liam huilen van geluk
als ze worden herenigd met hun baby, Beth.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 9)
Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca
Gorongasa Park Deel 6
Stapland - Andalusië (Spanje)
Tussenlanding De Saint Lawrence
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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
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.
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
Burkina Faso - Nepal - Urugay
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Naar de markt Barcelona
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Groentips. Gil Claes op stap (afl 9)
Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca
Gorongasa Park Deel 6
Stapland - Andalusië (Spanje)
Tussenlanding De Saint Lawrence
Flo kan Brooke en Ridge eindelijk eerlijk vertellen dat ze geen kind op de wereld heeft gezet. Hope en Liam huilen van geluk
als ze worden herenigd met hun baby, Beth.
Chloe en Philip gaan naar Brookville voor een controle bij de gynaecoloog, Dr. Wright. Deimos komt erachter waar ze zijn en
valt binnen op hun afspraak. Theresa slaat Eve's advies af om met haar terug te gaan naar New York, omdat ze vastbesloten
is haar man bij te staan. Theresa en Nicole nemen afscheid van Eve.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas
Muziekspecial met Sonny Vande Putte
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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Chloe en Philip gaan naar Brookville voor een controle bij de gynaecoloog, Dr. Wright. Deimos komt erachter waar ze zijn en
valt binnen op hun afspraak. Theresa slaat Eve's advies af om met haar terug te gaan naar New York, omdat ze vastbesloten
is haar man bij te staan. Theresa en Nicole nemen afscheid van Eve.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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Retro Eclips: Het Gebeurde in Leuven 1925-2003
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Tijd voor de revue
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Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica
De Wensenboom Namiddag
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Groentips
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Op Bezoek: Peper, het zwarte goud
De Daken van Berlijn
Grote Draslanden
Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

15/4/2021

23:10
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Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
Groentips
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Op Bezoek: Peper, het zwarte goud
En Route Voorjaar 16
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Op bezoek: Vliegers in de lucht
De Daken van Berlijn
En Route Indonesië

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
Retro Het Gebeurde in Leuven 1925-2003
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1984
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Flo kan Brooke en Ridge eindelijk eerlijk vertellen dat ze geen kind op de wereld heeft gezet. Hope en Liam huilen van geluk
als ze worden herenigd met hun baby, Beth.
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan
geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische
centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken
ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is.
Rodeo on Costa Rica
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, ...
Nicole is ontdaan als ze hoort dat Deimos Chloe heeft laten volgen en haar een gerechtelijk bevel heeft gegeven voor
een vaderschapstest. Nicole, Chloe, Deimos en Philip gaan naar de kliniek, en de dokter komt binnen met de testresultaten.
Clyde drijft Kate in de hoek. Kayla en Steve zijn bezorgd over Joey, maar weten dat Orpheus hem levend nodig heeft.
Brooke is woest op Flo, Shauna en Zoe, omdat ze met hun leugens en bedrog levens hebben verwoest. Hope is geschokt als
Liam onthult dat de leugen begon bij Reese en eindigde bij Thomas.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 10)
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
De school op het Titicacameer, Peru
Peper, het zwarte goud, India
De Daken van Berlijn
Gabon, 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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
De school op het Titicacameer, Peru
Peper, het zwarte goud, India
Oeganda, Steven Janssens - De Brouwerij: Primus 2 - Outdoor Film Festival Tickets - Malangen Fjord (afl 16)
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Vliegers in de lucht van Bali
De Daken van Berlijn
En Route te Indonesië deel 1
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En Route Indonesië 2
En Route Voorjaar 15
En Route Handen uit de mouwen
Grote Draslanden
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De Rolkrant 16.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Wereldbeelden Kees Dekker
Ulisses Rocha
De Wensenboom Ochtend
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Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
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Vlamingen in Rome
De Dingen Des Levens Afl. 12926

16/4/2021
16/4/2021

13:05
13:15

Denderland TV
Elias
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Een aardig geval
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Tussenlanding Eiland Groix
Op bezoek: Rokende Reuzen
De Wensenboom Namiddag
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De Dingen Des Levens Afl. 12927

En Route Indonesië Deel 2
Ski in La Plagne De Brouwerij: Primus Handen uit de mouwen Tanzania
Burkina Faso - Nepal - Urugay
Gabon, De Grote Draslanden
Brooke is woest op Flo, Shauna en Zoe, omdat ze met hun leugens en bedrog levens hebben verwoest. Hope is geschokt als
Liam onthult dat de leugen begon bij Reese en eindigde bij Thomas.
Nicole is ontdaan als ze hoort dat Deimos Chloe heeft laten volgen en haar een gerechtelijk bevel heeft gegeven voor
een vaderschapstest. Nicole, Chloe, Deimos en Philip gaan naar de kliniek, en de dokter komt binnen met de testresultaten.
Clyde drijft Kate in de hoek. Kayla en Steve zijn bezorgd over Joey, maar weten dat Orpheus hem levend nodig heeft.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Kees Dekker vertelt
Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten
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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Nicole is ontdaan als ze hoort dat Deimos Chloe heeft laten volgen en haar een gerechtelijk bevel heeft gegeven voor
een vaderschapstest. Nicole, Chloe, Deimos en Philip gaan naar de kliniek, en de dokter komt binnen met de testresultaten.
Clyde drijft Kate in de hoek. Kayla en Steve zijn bezorgd over Joey, maar weten dat Orpheus hem levend nodig heeft.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In deze extra lange speelfilm beleeft Elias de Kleine Reddingsboot een spannend avontuur. Hij moet op een geheime missie
om de Koninklijke Jacht te zoeken, die er al een tijdje met zijn hoofd niet bij was. Zou het iets te maken hebben met de
verdwijning van de Prinsessenboot? Elias moet alle zeilen bijzetten om dit avontuur tot een goed einde te brengen! In deze
prachtige 3D-animatiefilm zien we alle bekende en geliefde karakters uit de originele Elias-serie terug, en maken we kennis
met een aantal sprankelende nieuwe figuren. 2007
Jef Pinke, een man die het leven van de goede kant opneemt, heeft Aloïs Zavel als vriend en buurman. Deze is schrijver
zonder talent die zijn werken niet uitgegeven krijgt. Beiden wonen in hetzelfde gebouw. Jef is gehuwd en Aloïs is vrijgezel.
Zavel adopteert een kind en ontvangt een flinke som geld. Zijn vermeende zuigeling is echter een bengel van 16 jaar die
zich ruw gedraagt. Hierdoor daat Zavel zijn vaderlijke geestdrift tot onder nul. Nand Buyl op zijn best in zijn beginperiode.
1941. Jan Vanderheyden
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Brooke is woest op Flo, Shauna en Zoe, omdat ze met hun leugens en bedrog levens hebben verwoest. Hope is geschokt als
Liam onthult dat de leugen begon bij Reese en eindigde bij Thomas.
Tussenlanding Het Eiland Groix
Rokende Reuzen, Costa Rica
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, ...
De resultaten van de vaderschapstest van Chloe's baby worden onthuld, waardoor Deimos in een moeilijke situatie terecht
komt. De spanning stijgt tussen Orpheus, Clyde en Xander. Theo probeert met zijn vader te praten, maar Abe is te druk bezig
met de huidige crisis. Theo steekt een andere autistische jongen een hart onder de riem.
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Groentips
Naar de markt Zagreb
Dierenrijk: Komodovaranen
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De Daken van Bangkok
Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
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Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
De Alpen
Stapland
Groentips
Naar de markt Zagreb
Dierenrijk: Komodovaranen
Wijnland - Spanje
De Daken van Bangkok
Toerisme Sint-Truiden
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Sri Lanka Tamil devotie
Mooi en Meedogenloos Afl. 8147
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De Rolkrant 17.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Land van Franciscus
MuziekSpecial: Glennis Grace
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Vlaams Filmarchief
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Aan Het Juiste Adres Op Woensdag
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Boekenfoyer
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Roem van 't regiment
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Lied van de week

Een nietsvermoedende Steffy krijgt verschrikkelijk nieuws van Hope en Liam. Ridge en Brooke ondervragen Flo, Shauna en
Zoe over de details van hun complot.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 12)
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Komodovaranen, Indonesië
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
De Daken van Bangkok
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 Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Groentips. Gil Claes op stap (afl 12)
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Komodovaranen, Indonesië
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
De Daken van Bangkok
Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Sri Lanka Tamil devotie
Flo is overmand door verdriet, maar ook opgelucht als ze een bekentenis aflegt aan Wyatt en Liam. Nu Liam de waarheid
weet, probeert Thomas te ontsnappen, met een verwarde en angstige Hope aan zijn zijde.
Flo is er kapot van dat ze anderen zoveel verdriet heeft gedaan, en probeert wanhopig haar relatie met Wyatt te redden.
Liam en Thomas hebben een heftige confrontatie. Hope komt er eindelijk achter dat Beth leeft.
Flo kan Brooke en Ridge eindelijk eerlijk vertellen dat ze geen kind op de wereld heeft gezet. Hope en Liam huilen van geluk
als ze worden herenigd met hun baby, Beth.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Land van Franciscus - bezoek
Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour
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 1965
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 49, De Schelde van bron tot monding documentaire 1995, De bom muziekfilmpje
1984, Leegstaande huizen korte speelfilm 1988
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre
en gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport beoefent.
Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem aan zich tot
de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge bewaking
van sergeant Donder. 1937. Komedie
Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager
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Moatje
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Margriet Tussen De Mensen
Tijd voor de revue
Gorongasa Park
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Naar de markt Turijn
Op stap tijdens de paasdagen
En Route met Cruise MSC
Wijnland - Italië
Mercy Ships
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Wafelijzers en schietgeweren
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Denderland TV
Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen Rome en Vaticaan
Mooi en Meedogenloos Afl. 8150
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8151

18/4/2021
18/4/2021
18/4/2021
18/4/2021
18/4/2021
18/4/2021

8:00
9:00
9:30
10:20
11:00
11:15

De Rolkrant 18.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
La Mascarade
Tijd voor de revue
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes Afl. 24
De Engel van doel
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Zininzang Bilzen
Innocence
Fait - Divers
De Herkenwijsjes Afl. 24
Sportbeat op zondag
Denderland TV
Groentips
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Sri Lanka Tamil devotie
De Alpen

Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten van dat
ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Gorongasa Park Deel 5
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Naar de markt te Turijn (Italië)
Op stap met Ben Roelandts tijdens de paasdagen
En Route met Cruise MSC
Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
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
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Op deze kerstnacht gaan we op bezoek naar Rome en het Vaticaan
Brooke is woest op Flo, Shauna en Zoe, omdat ze met hun leugens en bedrog levens hebben verwoest. Hope is geschokt als
Liam onthult dat de leugen begon bij Reese en eindigde bij Thomas.
Een nietsvermoedende Steffy krijgt verschrikkelijk nieuws van Hope en Liam. Ridge en Brooke ondervragen Flo, Shauna
en Zoe over de details van hun complot.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 1
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
Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in de
weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken. Terwijl
Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. Aan
haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, de
dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal
moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert
Meezingevenement ZinInZang Bilzen - editie april 2021.
Innocence
Fait - Divers - Speelfilm 1985
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 retro. Gil Claes op stap (afl 9)
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Sri Lanka Tamil devotie
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
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Gorongasa Park
Stapland
Jeruzalem
Sportbeat op zondag
Doorheen de Benelux
Mooi en Meedogenloos Afl. 8151
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De Dingen Des Levens Afl. 12927

Gorongasa Park Deel 6
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Op bezoek naar Jeruzalem
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar de Benelux
Een nietsvermoedende Steffy krijgt verschrikkelijk nieuws van Hope en Liam. Ridge en Brooke ondervragen Flo, Shauna en
Zoe over de details van hun complot.
De resultaten van de vaderschapstest van Chloe's baby worden onthuld, waardoor Deimos in een moeilijke situatie terecht
komt. De spanning stijgt tussen Orpheus, Clyde en Xander. Theo probeert met zijn vader te praten, maar Abe is te druk bezig met
de huidige crisis. Theo steekt een andere autistische jongen een hart onder de riem.

