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De Rolkrant 19.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Hanswijkcavalcade /St-Sixtusabdij Westvleteren
Lindsay Dichtbij
Punten van de jury
De Wensenboom Ochtend
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11:10
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12:00
12:20

Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Maandag
Op stap in april
De Dingen Des Levens Afl. 12927
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13:05
13:10
13:25
14:00

Denderland TV
Eclips TV Op Stap: Wereldballen
Yesterday
De Obool
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15:25 De Excellentie
15:55 Tijd voor de revue
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16:10 Pasen
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16:30 Kleine Lenteschoonmaak
16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8151
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17:05 Tussenlanding Zee- Alpen
17:35 Punten van de jury
17:45 De Wensenboom Namiddag
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17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12928
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18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8152

19/4/2021
19/4/2021
19/4/2021
19/4/2021
19/4/2021
19/4/2021
19/4/2021
19/4/2021

19:00
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20:00
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20:50
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Groentips
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Op stap in april
Punten van de jury

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Hanswijkcavalcade /St-Sixtusabdij Westvleteren
Lindsay Dichtbij
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
Op stap met Ben Roelandts : Hageland
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit. Vandag wereldballen met Jelte Van Roy
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1965
Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven
heeft hij motorpech. Hij slaagt er niet in om de wagen terug op gang te brengen. Plots ziet hij als in een fata morgana het
puin van een oud paleis. Hij strompelt ernaar toe en ontmoet allerlei vreemde mensen. 1966. Rik Kuijpers
De Excellentie, korte speelfilm uit 1999
Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar
in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele
opmerkelijke klanten over de vloer.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Een nietsvermoedende Steffy krijgt verschrikkelijk nieuws van Hope en Liam. Ridge en Brooke ondervragen Flo, Shauna
en Zoe over de details van hun complot.
Tussenlanding Zee-Alpen
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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 moedigt een andere autistische Jongen aan.
Ridge gaat tekeer tegen Flo en Zoe omdat ze zoveel levens kapot hebben gemaakt, inclusief dat van Steffy. Hope en Steffy
ruziën over Beth en dat verdeelt de families Logan en Forrester.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 13)
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
De werkslaven van de vulkaan, Indonesië
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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22:25 Kleine Lenteschoonmaak
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23:50 Op de fiets naar Hollywood
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Nachtprogrammatie Evenaar
Tussenlanding Zee- Alpen
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Groentips
Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan
En Route Handen uit de mouwen
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Op stap in april
Op stap in april
Mooi en Meedogenloos Afl. 8152
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7:10 De Dingen Des Levens Afl. 12928
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De Rolkrant 20.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Hemelse Prijzen
Door de Overlevenden
Punten van de jury
De Wensenboom Ochtend
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20/4/2021

11:10 Kleine Lenteschoonmaak
11:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag
12:00 De Zandmuze
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12:10 De Dingen Des Levens Afl. 12928
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12:55 Denderland TV
13:10 Op stap in april
13:30 Y Manana

20/4/2021

14:55 Karel Jonckheere

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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Is een documentaire over de Nederlandse filmproductie tussen 1958 - de oprichting van de Filmacademie - en 1993. De Hert
en Thijssen proberen een antwoord te geven. 1993
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Tussenlanding Zee-Alpen
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Groentips. Gil Claes op stap (afl 13)
De werkslaven van de vulkaan, Indonesië
Burkina Faso - Nepal - Urugay
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Op stap met Ben Roelandts : Hageland
Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.
Ridge gaat tekeer tegen Flo en Zoe omdat ze zoveel levens kapot hebben gemaakt, inclusief dat van Steffy. Hope en Steffy
ruziën over Beth en dat verdeelt de families Logan en Forrester.
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 moedigt een andere autistische Jongen aan.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Hemelse Prijzen
Muziekspecial met Door de Overlevenden
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
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.
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 moedigt een andere autistische Jongen aan.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.
Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. Hij is
blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren en zo
moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft geen
geld meer en tracht te overleven.
Emile Degelin (1966) Jacques Dufilho • Claudia Bremer • Janine Bisschops • Ketty Van de Poel • Jan Reusens
Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven
die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976
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23:40 Denderland TV
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0:10 Vlaams Filmarchief

Groentips
Naar de markt Zagreb
De Alpen
Prosecco
Op stap in april
Punten van de jury
Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag
Moatje
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Nachtprogrammatie Evenaar
Lekker Weg
Lekker Weg
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Groentips
Naar de markt Zagreb
De Alpen
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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6:05 Prosecco
6:30 Op stap in april
6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8153
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8:00 De Rolkrant 21.04
9:00 Gebed uit Scherpenheuvel

Gezonde voeding
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Ridge gaat tekeer tegen Flo en Zoe omdat ze zoveel levens kapot hebben gemaakt, inclusief dat van Steffy. Hope en Steffy
ruziën over Beth en dat verdeelt de families Logan en Forrester.
Tussenlanding Los Angeles
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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, ...
Terwijl Salem belegerd blijft staat iedereen op scherp wetende dat als de duisternis valt, het alleen maar erger zal worden.
Chad en Jennifer halen herinneringen op aan Abigail. Brady, John en Marlena krijgen een update over de jacht op de
Wyatt verontschuldigt zich bij Sally nadat hij haar uitleg geeft over Flo's bedrog. Steffy is radeloos en kan niet geloven
dat Phoebe van haar wordt afgenomen.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp 1953 documentaire; Lier 1969; Maken van strip Jommeke 1958 ;
Jommekeslied 1958; Maken van Postzegel Jommeke document 1999
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied
met de motor. Typische streekproducten.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen.
Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.
Wyatt verontschuldigt zich bij Sally nadat hij haar uitleg geeft over Flo's bedrog. Steffy is radeloos en kan niet geloven
dat Phoebe van haar wordt afgenomen.
Terwijl Salem belegerd blijft staat iedereen op scherp wetende dat als de duisternis valt, het alleen maar erger zal worden.
Chad en Jennifer halen herinneringen op aan Abigail. Brady, John en Marlena krijgen een update over de jacht op de
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
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Roger Bruggraeve - Wie heeft de leiding?
MuziekSpecial Jimmy Colman 2
Punten van de jury
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17:05 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust
17:35 Punten van de jury
17:45 De Wensenboom Namiddag
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17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12930
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Groentips
En Route Handen uit de mouwen
Belgian Travel Blog Awards 2021
Stapland
Punten van de jury
Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Woensdag
Moatje

Roger Bruggraeve - Wie heeft de leiding?
Muziekspecial van Jimmy Colman Villamayor (deel 2)
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
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.
Terwijl Salem belegerd blijft staat iedereen op scherp wetende dat als de duisternis valt, het alleen maar erger zal worden.
Chad en Jennifer halen herinneringen op aan Abigail. Brady, John en Marlena krijgen een update over de jacht op de
drie voortvluchtigen, maar Brady vindt dat de politie niet genoeg doet.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Meezingevenement ZinInZang Bilzen - editie april 2021.
Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de
inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden.
Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais.
Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als...
Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen.
Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.
Retro Levend Woud
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Wyatt verontschuldigt zich bij Sally nadat hij haar uitleg geeft over Flo's bedrog. Steffy is radeloos en kan niet geloven
dat Phoebe van haar wordt afgenomen.
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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 chaos in Salem houdt aan nu Orpheus, Clyde en Xander nog steeds op vrije voeten zijn. Abe bereidt zich voor op een
persconferentie om de angst voor de voortvluchtigen weg te nemen. De gijzelaars zijn vastgebonden en gekneveld en
worden vastgehouden door Orpheus en Xander in het pakhuis.
De gevoelens van Ridge en Brooke liggen niet op één lijn: Ridge heeft medelijden met Steffy en Brooke is juist heel blij
voor Hope. Hope is dankbaar dat haar gezin weer compleet is en biecht Liam op dat ze altijd van hem is blijven houden.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 3)
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
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
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Belgian Travel Blog Awards 2021
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De Rolkrant 22.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Avonturiers voor God
Kelly Family
Frans Bauer - Tour de Frans
Punten van de jury
De Wensenboom Ochtend
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Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag
Uw verhaal: Verloren Duitse Duikboot
De Dingen Des Levens Afl. 12930
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15:05 Yesterday
15:45 Tijd voor de revue
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16:30 Kleine Lenteschoonmaak
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17:05 Tussenlanding Etel

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 2, De beklimming van de Huscaran reportage 1976 , Water als bondgenoot
documentaire 1958, Odorada Diest 1957, Mijnheer Dingemans en Madam Babbel speelf (1943)
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Naar de markt te Riga (Letland)
Naar de markt te Firenze (Italië)
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 3)
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Tussenlanding Casamance, Senegal
De gevoelens van Ridge en Brooke liggen niet op één lijn: Ridge heeft medelijden met Steffy en Brooke is juist heel blij
voor Hope. Hope is dankbaar dat haar gezin weer compleet is en biecht Liam op dat ze altijd van hem is blijven houden.
De chaos in Salem houdt aan nu Orpheus, Clyde en Xander nog steeds op vrije voeten zijn. Abe bereidt zich voor op een
persconferentie om de angst voor de voortvluchtigen weg te nemen. De gijzelaars zijn vastgebonden en gekneveld en
worden vastgehouden door Orpheus en Xander in het pakhuis.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Op bezoek bij avonturies voor Goed (deel 1)
Kelly Familiy
Muziekspecial met Frans Bauer - Tour de Frans
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .
De chaos in Salem houdt aan nu Orpheus, Clyde en Xander nog steeds op vrije voeten zijn. Abe bereidt zich voor op een
persconferentie om de angst voor de voortvluchtigen weg te nemen. De gijzelaars zijn vastgebonden en gekneveld en
worden vastgehouden door Orpheus en Xander in het pakhuis.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Karin is een succesvolle advocate en haar man Jan een knappe zakenman. Het geluk lacht hen toe. Dit wordt echter een
eerste keer verstoord als Karin één van haar bajesklanten, Jef Mees, aan een baan helpt om hem zo uit de gevangenis
te houden. Dit allemaal tegen de zin van Jan. Het gaat pas goed verkeerd als door een fout van Jef het bedrijf van Jan voor
een schadeclaim van miljoenen zal moeten opdraaien.
Geregisseerd door Freddy Coppens met Johan Leysen, Alexandra Vandernoot en Thom Hoffman. 1990
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1965
Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar
in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele
opmerkelijke klanten over de vloer.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
De gevoelens van Ridge en Brooke liggen niet op één lijn: Ridge heeft medelijden met Steffy en Brooke is juist heel blij
voor Hope. Hope is dankbaar dat haar gezin weer compleet is en biecht Liam op dat ze altijd van hem is blijven houden.
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
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Groentips
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Gorongasa Park
De Daken van Londen
Op Bezoek: Het wiel van de dood
Punten van de jury
Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag
Moatje
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Denderland TV
Vlaams Filmarchief
Nachtprogrammatie Evenaar
Jeruzalem
De Balkan
Compostela
Groentips
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Gorongasa Park
De Daken van Londen
Grote Draslanden
Mooi en Meedogenloos Afl. 8155
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De Rolkrant 23.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Museum Moderne - Religieuze Kunst
Spiel Mir Eine
Punten van de jury
De Wensenboom Ochtend
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Kleine Lenteschoonmaak
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
Een Monikkenleven
De Dingen Des Levens Afl. 12931

Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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, ...
Clyde lost een schot. Hope stopt haar eigen angst weg en concentreert zich op haar taak: het beschermen van de mensen
van Salem. Steve en John hebben het pakhuis opgespoord waar de gijzelaars worden vastgehouden en staan op het punt
hun slag te slaan als er schoten worden gelost.
Thomas is flink in de war en probeert zichzelf ervan te overtuigen dat hij Hope voor zich terug kan winnen. De vrouwen van
de familie Logan uiten hun liefde voor de nieuwste telg van de familie, baby Beth.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Londen
Het wiel van de dood
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West documentaire 1982, Lakah documentaire 1981
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Op bezoek naar Jeruzalem
De Balkan
Compostela 20 jaar later
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Londen
Canada, De Grote Draslanden
Thomas is flink in de war en probeert zichzelf ervan te overtuigen dat hij Hope voor zich terug kan winnen. De vrouwen van
de familie Logan uiten hun liefde voor de nieuwste telg van de familie, baby Beth.
Clyde lost een schot. Hope stopt haar eigen angst weg en concentreert zich op haar taak: het beschermen van de mensen
van Salem. Steve en John hebben het pakhuis opgespoord waar de gijzelaars worden vastgehouden en staan op het punt
hun slag te slaan als er schoten worden gelost.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Museum Moderne - Religieuze Kunst
Muziekspecial met Spiel Mir Eine
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
Een Monikkenleven
Clyde lost een schot. Hope stopt haar eigen angst weg en concentreert zich op haar taak: het beschermen van de mensen
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Groentips
Naar de markt Freiburg
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Wijnland - Italië
De Daken van Berlijn
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Denderland TV
Vlaams Filmarchief
Nachtprogrammatie Evenaar
Stapland
Groentips
Naar de markt Freiburg
Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan
Wijnland - Italië
De Daken van Berlijn

van Salem. Steve en John hebben het pakhuis opgespoord waar de gijzelaars worden vastgehouden en staan op het punt
hun slag te slaan als er schoten worden gelost.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen woont in
1929 in een klein dorp in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Hij is bevriend met de jurist Dacka. De vrouw van Vlimmen heeft
hem verlaten. Zijn zuster, een weduwe met een jong kind, woont bij hem in en voert het huishouden. Vlimmen is een koppig
persoon, die weinig moet hebben van autoriteit en de rooms-katholieke kerk. Hij heeft regelmatig conflicten met de
bewoners van het conservatieve dorp. Als veearts wordt hij echter gewaardeerd. Hij komt in de problemen als zijn jonge
dienstmeisje zwanger wordt en hem beschuldigt van aanranding. Een Nederlands-Belgische film uit 1977.
De film is geregisseerd door Guido Pieters gebaseerd op de gelijknamige roman van Anton Roothaert.
Jean Daskalidès (Istanboel, 1922 - Gent, 3 november 1992) was een Belg van Griekse afkomst die bekend werd als
pralinemaker onder de merken Daskalidès en Leonidas en daarnaast ook gynaecoloog, filmregisseur, jazzmuzikant,
ziekenhuisdirecteur en lector aan de universiteit was.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2
Thomas is flink in de war en probeert zichzelf ervan te overtuigen dat hij Hope voor zich terug kan winnen. De vrouwen van
de familie Logan uiten hun liefde voor de nieuwste telg van de familie, baby Beth.
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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, ...
Aiden staat erop dat Hope met hem afspreekt. Claire komt weer in contact met John en Marlena. Kayla vreest dat Joey
de ontsnapte gevangenen nog woedender heeft gemaakt met zijn vluchtpoging. Steve troost haar en belooft dat hij hun zoon
terug zal krijgen. Chloe begrijpt eindelijk de uitslag van het vaderschap.
Liam en Bill delen een ontroerend vader-zoonmoment als Bill voor het eerst Beth in zijn armen houdt. Zoe en Xander gaan
de confrontatie aan met Brooke en Ridge en moeten de consequenties van hun leugen onder ogen zien.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
De werkslaven van de vulkaan, Indonesië
Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
De Daken van Berlijn
Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 4; Quo Vadis, Peru documentaire 1976
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
De werkslaven van de vulkaan, Indonesië
Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
De Daken van Berlijn
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De Rolkrant 24.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland
MuziekSpecial: Music Show Scotland
De Wensenboom Ochtend
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Gorongasa Park
Tussenlanding Departement Var
Naar de markt Wenen
En Route Norderney - lange versie
Jeruzalem
Wijnland - China
De wijnen uit de Alpen 2020

Op stap met Ben Roelandts : Hageland
Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.
Gorongasa Park Deel 1
Ridge gaat tekeer tegen Flo en Zoe omdat ze zoveel levens kapot hebben gemaakt, inclusief dat van Steffy. Hope en Steffy
ruziën over Beth en dat verdeelt de families Logan en Forrester.
Wyatt verontschuldigt zich bij Sally nadat hij haar uitleg geeft over Flo's bedrog. Steffy is radeloos en kan niet geloven
dat Phoebe van haar wordt afgenomen.
De gevoelens van Ridge en Brooke liggen niet op één lijn: Ridge heeft medelijden met Steffy en Brooke is juist heel blij
voor Hope. Hope is dankbaar dat haar gezin weer compleet is en biecht Liam op dat ze altijd van hem is blijven houden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Uit dezelfde bron - Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland
MuziekSpecial Music Show Scotland
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 1975
Perte total , een film van Dan Key en Chris Devos
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden
willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte naast
een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en op deze
manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving onthullen. 1969.
Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo
Verrassingsfilm op zaterdagnamiddag
Punten van de jury. Programma van Michel Follet naar aanleiding van Eurovisiesongfestival 2021 - Compilatie week
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
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, ...
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar
in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele
opmerkelijke klanten over de vloer.
Gorongasa Park Deel 6
Tussenlanding Het Departement Var
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
En Route Norderney
Op bezoek naar Jeruzalem
China, De wijngaarden van de Himalaya
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
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1:05 Microadventures 1 en 2
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6:25 Vlamingen in Rome
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Gorongasa Park
Tussenlanding Departement Var
Naar de markt Wenen
En Route Norderney - lange versie
Jeruzalem
Wijnland - China
De wijnen uit de Alpen 2020
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De Rolkrant 25.04
Gebed uit Scherpenheuvel
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Salvatore Adamo
Tijd voor de revue
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11:15 De Wensenboom Ochtend
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14:00 Afscheid
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15:25 Boskaatje

De Herkenwijsjes Afl. 25
La Mascarade 2
Denderland TV
Special Fats Domino deel 1

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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 5, Signapore Zuid-Oost Azië documentaire 1985, Vignobles Roch-Cap-de-Rive
documentaire 1980
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush,
of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.
Gorongasa Park Deel 6
Tussenlanding Het Departement Var
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
En Route Norderney
Op bezoek naar Jeruzalem
China, De wijngaarden van de Himalaya
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.
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
Thomas is flink in de war en probeert zichzelf ervan te overtuigen dat hij Hope voor zich terug kan winnen. De vrouwen van
de familie Logan uiten hun liefde voor de nieuwste telg van de familie, baby Beth.
Liam en Bill delen een ontroerend vader-zoonmoment als Bill voor het eerst Beth in zijn armen houdt. Zoe en Xander gaan
de confrontatie aan met Brooke en Ridge en moeten de consequenties van hun leugen onder ogen zien.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Muziekspecial met Salvatore Adamo
Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar
in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele
opmerkelijke klanten over de vloer.
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
La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 2
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.
Een vrachtschip ligt aan wal in Antwerpen om te vertrekken, maar het moet volgens de regering geconsigneerd worden,
wat betekent dat de bemanning zich elke ochtend moeten melden op het schip. Enkele matrozen zoals Pierre kunnen
's avonds gewoon naar huis, als dat in de buurt ligt. Dit gaat niet op voor matroos Jessen die te ver weg woont en op het
schip moet blijven. Pierre voelt zich schuldig tegenover Jessen en besluit een oplossing voor hem te zoeken. De film gaat
vooral om de melancholie van het afscheid nemen.
Nederlands-Belgische dramafilm uit 1966 onder regie van Roland Verhavert
Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf te
verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens de
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7:10 De Dingen Des Levens Afl. 12932

Sportbeat op zondag
Denderland TV
Groentips
Beklimmen van de hoogste top
De Alpen
Gorongasa Park
Stapland
Mekka
Sportbeat op zondag
Vlaams Filmarchief
Nachtprogrammatie Evenaar
Beklimmen van de hoogste top
De Alpen
Gorongasa Park
Stapland
Mekka
Mooi en Meedogenloos Afl. 8156

aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre.
België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen
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, ...
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 16)
Beklimmen van de hoogste top
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Gorongasa Park Deel 1
Stapland - Andalusië (Spanje)
Op bezoek naar Mekka
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 6, Maleisië Azië in miniatuur documentaire 1985, Mijnheer Dingemans en
Madame Babbel. 1943
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Beklimmen van de hoogste top
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Gorongasa Park Deel 1
Stapland - Andalusië (Spanje)
Op bezoek naar Mekka
Liam en Bill delen een ontroerend vader-zoonmoment als Bill voor het eerst Beth in zijn armen houdt. Zoe en Xander gaan
de confrontatie aan met Brooke en Ridge en moeten de consequenties van hun leugen onder ogen zien.
Aiden staat erop dat Hope met hem afspreekt. Claire komt weer in contact met John en Marlena. Kayla vreest dat Joey
de ontsnapte gevangenen nog woedender heeft gemaakt met zijn vluchtpoging. Steve troost haar en belooft dat hij hun zoon
terug zal krijgen. Chloe begrijpt eindelijk de uitslag van het vaderschap.

