
26/4/2021 8:00 De Rolkrant 26.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

26/4/2021 9:30 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

26/4/2021 10:25 MuziekSpecial: Eric en Walter Eric en Walter brengen muziek tijdens deze coronaperiode.

26/4/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

26/4/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/4/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

26/4/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 81 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

26/4/2021 12:00 Op stap in april Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.

26/4/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12932 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.

26/4/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/4/2021 13:15 Eclips TV op Stap: Nigel Williams - Music Show Scotland Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

26/4/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1975

26/4/2021 14:00 In alle stilte Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke

notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert. 

1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel

26/4/2021 15:35 Retro Eclips: De Ridders Stalen Ros Retro De Ridders Stalen Ros

26/4/2021 15:55 Tijd voor de revue Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling 

van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.

26/4/2021 16:10 Tijd voor de revue De politie uw vriend (aflevering 1) 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 u te zien hoe moeilijk en zelfs 

ondankbaar de job is van een simpele politieagent.

26/4/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

26/4/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8156 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. 

26/4/2021 17:00 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

26/4/2021 17:20 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

26/4/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

26/4/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

26/4/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12933 Aiden roept Hope naar zijn hotelkamer en gaat door met zijn zaak. John, Marlena, Steve, en Kayla delen herinneringen aan 

hun ontmoetingen met Orpheus in het verleden. Als tegenwicht vertelt Orpheus Joey dat zijn geliefden zullen lijden. 

Kayla praat met Abe over zijn toestand en de noodzaak om een specialist in te schakelen.

26/4/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8157 Flo en Shauna sluipen Brookes huisje binnen om hun kant van het verhaal te vertellen aan Hope. Shauna gaat in tegen 

Brooke, Katie en Donna terwijl Hope uithaalt naar Flo.

26/4/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

26/4/2021 19:30 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

26/4/2021 20:00 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

26/4/2021 20:15 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

26/4/2021 20:45 Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten



26/4/2021 21:15 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

26/4/2021 21:35 Temse Retro Temse

26/4/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

26/4/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

26/4/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 81 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

26/4/2021 23:15 Pasen Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

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

zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel

26/4/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/4/2021 23:40 Princess Marc (Herman van Veen), een freelance fotograaf en Margie (Virginia Mailer), een hostess, ontmoeten elkaar in Venetië. 

Marc wil een fotoroman maken die hij door een weinig succesvol auteur en naaste vriend laat schrijven. Hun fotoroman 

gaat over seks, geweld, spectaculaire stunts en wapens. De mooie hostess Margie wordt het hoofdpersonage uit de roman. 

Romantische film. 1969. Geregisseerd door Herman Wuyts  met Herman van Veen, Virginia Mailer en Bob Van der Veken

27/4/2021 1:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

27/4/2021 1:20 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

27/4/2021 1:40 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

27/4/2021 2:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

27/4/2021 2:30 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

27/4/2021 3:00 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

27/4/2021 3:20 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

27/4/2021 3:50 Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten

27/4/2021 4:20 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

27/4/2021 4:40 Temse Retro Temse

27/4/2021 5:20 Temse deel 2 Temse deel 2 - Anno 1995

27/4/2021 6:05 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

27/4/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8157 Flo en Shauna sluipen Brookes huisje binnen om hun kant van het verhaal te vertellen aan Hope. Shauna gaat in tegen 

Brooke, Katie en Donna terwijl Hope uithaalt naar Flo.

27/4/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12933 Aiden roept Hope naar zijn hotelkamer en gaat door met zijn zaak. John, Marlena, Steve, en Kayla delen herinneringen aan 

hun ontmoetingen met Orpheus in het verleden. Als tegenwicht vertelt Orpheus Joey dat zijn geliefden zullen lijden. 

Kayla praat met Abe over zijn toestand en de noodzaak om een specialist in te schakelen.

27/4/2021 8:00 De Rolkrant 27.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

27/4/2021 9:30 Pinksterbezinning

27/4/2021 10:30 André Hazes Anders Muziekspecial met André Hazes Anders

27/4/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

27/4/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/4/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

27/4/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 82 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

27/4/2021 12:00 De Zandmuze 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.

27/4/2021 12:05 De Zandmuze 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.

27/4/2021 12:10 De Zandmuze 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.

27/4/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12933 Aiden roept Hope naar zijn hotelkamer en gaat door met zijn zaak. John, Marlena, Steve, en Kayla delen herinneringen aan 

hun ontmoetingen met Orpheus in het verleden. Als tegenwicht vertelt Orpheus Joey dat zijn geliefden zullen lijden. 

Kayla praat met Abe over zijn toestand en de noodzaak om een specialist in te schakelen.

27/4/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/4/2021 13:10 Op stap in april Op stap met Ben Roelandts : Hageland

27/4/2021 13:30 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een  

jachtpartij dodelijk te laten verongelukken. 

1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

27/4/2021 14:50 Golden Ophelia Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil 

plegen.Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële vergunning 

te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee in de aanvraag 

te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn bloemenzaak en 

zwerft wat rond.  1974. 

27/4/2021 16:10 Tijd voor de revue Rosse Minouche (afl. 2). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue vanuit 

Deurne-Diest. In de sketch van vandaag verschijnt Rosse Minouche, een straatliefje op haar retour, die samen met twee 

collega's naar de gunsten dingt van een potentiële klant.

27/4/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

27/4/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8157 Flo en Shauna sluipen Brookes huisje binnen om hun kant van het verhaal te vertellen aan Hope. Shauna gaat in tegen 

Brooke, Katie en Donna terwijl Hope uithaalt naar Flo.

27/4/2021 17:05 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

27/4/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

27/4/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/4/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12934 Aiden probeert een romantische avond met Hope te regelen, maar wordt afgewezen. Andre hoort wat Aiden probeert te 

plannen en wil weten wat Aiden over Hope heeft. Marlena roept de hulp van Kate in. Theo en Ciara horen Roman tegen 

Marlena zeggen dat Orpheus contact heeft gezocht en John wil ontmoeten.

27/4/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8158 Hope en Ridge zorgen dat Flo haar verdiende loon krijgt voor het ontvoeren van baby Beth. Wyatt zit in de knoop met zijn 

gevoelens voor Flo en de loyaliteit aan zijn familie.

27/4/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

27/4/2021 19:30 Op stap in april Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.

27/4/2021 19:40 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

27/4/2021 20:30 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

27/4/2021 21:25 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

27/4/2021 21:55 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

27/4/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

27/4/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

27/4/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 82 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

27/4/2021 23:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

27/4/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/4/2021 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag sport en knipoog (55+) van de dinsdag  

28/4/2021 0:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 7, Borneo  documentaire  1985, De Wijdgetakte boom  documentaire  1957 

28/4/2021 1:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

28/4/2021 1:15 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met 

de motor. Typische streekproducten.



28/4/2021 1:40 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

28/4/2021 2:10 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

28/4/2021 2:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

28/4/2021 3:05 Op stap in april Op Stap in Vlaams Brabant: gracieuze kastelen en tuinen.

28/4/2021 3:20 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

28/4/2021 4:10 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

28/4/2021 5:10 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland. 

Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt de 

oorlog zich uit.

28/4/2021 6:05 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

28/4/2021 6:30 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

28/4/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8158 Hope en Ridge zorgen dat Flo haar verdiende loon krijgt voor het ontvoeren van baby Beth. Wyatt zit in de knoop met zijn 

gevoelens voor Flo en de loyaliteit aan zijn familie.

28/4/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12934 Aiden probeert een romantische avond met Hope te regelen, maar wordt afgewezen. Andre hoort wat Aiden probeert te 

plannen en wil weten wat Aiden over Hope heeft. Marlena roept de hulp van Kate in. Theo en Ciara horen Roman tegen 

Marlena zeggen dat Orpheus contact heeft gezocht en John wil ontmoeten.

28/4/2021 8:00 De Rolkrant 28.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

28/4/2021 9:30 Sterke Verhalen - Samenscholen in de woenstijn Sterke Verhalen - Samenscholen in de woenstijn/Niet van deze Wereld Abt Manu

28/4/2021 10:30 MuziekSpecial: Barbara Dex Muziekspecial met Barbara Dex

28/4/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

28/4/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/4/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

28/4/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 83 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

28/4/2021 12:00 De Zandmuze 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.

28/4/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12934 Aiden probeert een romantische avond met Hope te regelen, maar wordt afgewezen. Andre hoort wat Aiden probeert te 

plannen en wil weten wat Aiden over Hope heeft. Marlena roept de hulp van Kate in. Theo en Ciara horen Roman tegen 

Marlena zeggen dat Orpheus contact heeft gezocht en John wil ontmoeten.

28/4/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/4/2021 13:10 Special Fats Domino deel 2 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.

28/4/2021 14:10 Deus lo volt Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood er op 

volgt. Hij denkt terug aan het verleden. Aan vier vrouwen die het spoor van vernieling achtergelaten door de kruisvaarders 

volgen en van het ene verwoeste dorp naar het andere gaan om er te roven wat er nog te roven valt om alzo te overleven.

Zo kunnen zij uit de handen blijven van de mannen die zich op het oorlogspad bevinden en op wie zij zich gruwelijk wreken. 

1978. Claude Michiels, Charly Van Damme, Dominique Rozan, Liliane Becker, Jean Decraux, Claudine Laroche

28/4/2021 15:50 Retro Eclips: Voor elk wat wils Retro Voor elk wat wils 

28/4/2021 16:10 Tijd voor de revue De dokter weet raad (afl.3). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in 

Deurne-Diest. In de sketch van vandaag komen patiënten met allerhande kwalen op consultatie bij een doktersassistent.

28/4/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

28/4/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8158 Hope en Ridge zorgen dat Flo haar verdiende loon krijgt voor het ontvoeren van baby Beth. Wyatt zit in de knoop met zijn 

gevoelens voor Flo en de loyaliteit aan zijn familie.

28/4/2021 17:05 Lekker Weg 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

28/4/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

28/4/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/4/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12935 Orpheus, Clyde en Xander bespreken hun eigen strategie. John ontmoet Orpheus. Clyde houdt Joey in de gaten op de pier 

terwijl Xander meeluistert op een politiescanner. Nicole, Marlena, Victor ontmoeten elkaar om te praten over Xander, 

en wat hem drijft.

28/4/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8159 Ridge krijgt bezoek van rechercheur Sanchez. Hij is op zoek naar Thomas en wil hem verhoren over de dood van Emma. 

Justin gaat Hope helpen om haar huwelijk te ontbinden en Phoebes adoptie ongedaan te maken.

28/4/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

28/4/2021 19:25 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

28/4/2021 19:55 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

28/4/2021 20:55 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

28/4/2021 21:50 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

28/4/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

28/4/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

28/4/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 83 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

28/4/2021 23:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

28/4/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/4/2021 23:55 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 8, Groenland    documentaire   1978.

29/4/2021 0:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

29/4/2021 1:00 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

29/4/2021 2:00 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

29/4/2021 3:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

29/4/2021 3:25 En Route Portugal En Route Portugal

29/4/2021 3:45 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

29/4/2021 4:15 Grote Draslanden Canada, De Grote Draslanden

29/4/2021 5:15 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

29/4/2021 6:10 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

29/4/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8159 Ridge krijgt bezoek van rechercheur Sanchez. Hij is op zoek naar Thomas en wil hem verhoren over de dood van Emma. 

Justin gaat Hope helpen om haar huwelijk te ontbinden en Phoebes adoptie ongedaan te maken.

29/4/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12935 Orpheus, Clyde en Xander bespreken hun eigen strategie. John ontmoet Orpheus. Clyde houdt Joey in de gaten op de pier 

terwijl Xander meeluistert op een politiescanner. Nicole, Marlena, Victor ontmoeten elkaar om te praten over Xander, 

en wat hem drijft.

29/4/2021 8:00 De Rolkrant 29.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

29/4/2021 9:30 Tradities in Ere Houden Tradities in Ere Houden

29/4/2021 10:30 Frans Bauer - Tour de Frans Muziekspecial met Frans Bauer - Tour de Frans

29/4/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

29/4/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/4/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

29/4/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 84 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

29/4/2021 12:00 Uw verhaal: Om nooit te vergeten De eerste coronagolf was best wel hevig voor bewoners, familie en medewerkers in WZC De Vliet, Zele en WZC Sint Jozef, 



Moerzeke. Een impressie-document doorspekt met dagboekfragmenten van medewerkers.

29/4/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12935 Orpheus, Clyde en Xander bespreken hun eigen strategie. John ontmoet Orpheus. Clyde houdt Joey in de gaten op de pier 

terwijl Xander meeluistert op een politiescanner. Nicole, Marlena, Victor ontmoeten elkaar om te praten over Xander, 

en wat hem drijft.

29/4/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/4/2021 13:20 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder 

doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in het 

gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

29/4/2021 14:45 Retro Eclips: Premetro Antwerpen Retro Premetro Antwerpen

29/4/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1975

29/4/2021 15:45 Tijd voor de revue Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling 

van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.

29/4/2021 16:05 Tijd voor de revue Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

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

29/4/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

29/4/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8159 Ridge krijgt bezoek van rechercheur Sanchez. Hij is op zoek naar Thomas en wil hem verhoren over de dood van Emma. 

Justin gaat Hope helpen om haar huwelijk te ontbinden en Phoebes adoptie ongedaan te maken.

29/4/2021 17:00 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

29/4/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

29/4/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/4/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12936 Marlena legt haar plan uit aan John, Kayla, en Steve. Met Joey's hulp bedenken ze hoe ze in de aanval kunnen gaan en 

Clyde, Xander, en Orpheus kunnen uitschakelen. Lucas probeert Kate zonder succes over te halen in het DiMera huis te gaan 

wonen. Nicole praat met Brady over hoe gelukkig ze is.

29/4/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8160 Thomas is razend als hij te horen krijgt dat Hope hun huwelijk laat ontbinden. Brooke en Liam weten niet waar Thomas 

uithangt en vrezen dat hij er alles aan zal doen om weer bij Hope te zijn.

29/4/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)

29/4/2021 19:25 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

29/4/2021 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

29/4/2021 20:55 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

29/4/2021 21:55 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

29/4/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

29/4/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

29/4/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 84 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

29/4/2021 23:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

29/4/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/4/2021 23:50 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 9, Klein Tibet  documentaire  1980

30/4/2021 0:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

30/4/2021 0:55 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

30/4/2021 1:55 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

30/4/2021 2:50 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)

30/4/2021 3:20 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

30/4/2021 3:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

30/4/2021 4:50 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles



30/4/2021 5:50 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

30/4/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8160 Thomas is razend als hij te horen krijgt dat Hope hun huwelijk laat ontbinden. Brooke en Liam weten niet waar Thomas 

uithangt en vrezen dat hij er alles aan zal doen om weer bij Hope te zijn.

30/4/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12936 Marlena legt haar plan uit aan John, Kayla, en Steve. Met Joey's hulp bedenken ze hoe ze in de aanval kunnen gaan en 

Clyde, Xander, en Orpheus kunnen uitschakelen. Lucas probeert Kate zonder succes over te halen in het DiMera huis te gaan 

wonen. Nicole praat met Brady over hoe gelukkig ze is.

30/4/2021 8:00 De Rolkrant 30.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/4/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

30/4/2021 9:30 Wereldbeelden John Tavener Lucette Verboven in gesprek met Sir John Tavener. Deze componist van wereldformaat wist met zijn compositie 

Song for Athene', tijdens de begrafenisplechtigheid van prinses Diana, talrijke rouwenden te ontroeren. Al in de jaren zestig 

werd hij bekend toen de Beatles zijn populaire cantata 'The Whale' op hun Apple label opnamen. Prins Charles ridderde hem 

voor zijn muzikale verdiensten. In de jaren zeventig trad hij toe tot de orthodoxe kerk waardoor zijn werk een mystieke, 

oosterse invloed kreeg. 

30/4/2021 10:05 La Mascarade 3 La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 3

30/4/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

30/4/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

30/4/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

30/4/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 85 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

30/4/2021 12:00 De Zandmuze 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.

30/4/2021 12:05 De Dingen Des Levens Afl. 12936 Marlena legt haar plan uit aan John, Kayla, en Steve. Met Joey's hulp bedenken ze hoe ze in de aanval kunnen gaan en 

Clyde, Xander, en Orpheus kunnen uitschakelen. Lucas probeert Kate zonder succes over te halen in het DiMera huis te gaan 

wonen. Nicole praat met Brady over hoe gelukkig ze is.

30/4/2021 12:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/4/2021 12:51 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 1

30/4/2021 13:40 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2

30/4/2021 14:25 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 3

30/4/2021 15:15 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 4

30/4/2021 16:05 Tijd voor de revue Paris ! Paris ! (afl. 5). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

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

30/4/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

30/4/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8160 Thomas is razend als hij te horen krijgt dat Hope hun huwelijk laat ontbinden. Brooke en Liam weten niet waar Thomas 

uithangt en vrezen dat hij er alles aan zal doen om weer bij Hope te zijn.

30/4/2021 17:05 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

30/4/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

30/4/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

30/4/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12937 Lucas en Adrienne praten over haar gezondheid, en Will... hoe het een jaar geleden is dat hij stierf. Gabi en Paul zijn niet blij 

met de meningsverschillen tussen Chad en Sonny. Terwijl Xander en Orpheus hun masterplan uitwerken om Salem tot de 

grond toe af te branden, besluit Clyde om solo te gaan. 

30/4/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8161 Ridge vertelt Brooke wat hij beschuwt als het grootste falen in zijn leven. Zij troost hem. Thomas overtuigt Amelia ervan 

Douglas naar hem toe te brengen. Hij verwijt hem van alles.

30/4/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

30/4/2021 19:25 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)



30/4/2021 20:25 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

30/4/2021 20:50 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

30/4/2021 21:20 De Daken van Londen De Daken van Londen

30/4/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

30/4/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

30/4/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 85 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

30/4/2021 23:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

30/4/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/4/2021 23:50 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 10, Rajastan  documentaire  1982, Ksjmir documentaire 1982

1/5/2021 0:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

1/5/2021 1:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

1/5/2021 1:55 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

1/5/2021 2:20 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

1/5/2021 3:20 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

1/5/2021 3:50 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

1/5/2021 4:15 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

1/5/2021 4:45 De Daken van Londen De Daken van Londen

1/5/2021 5:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

1/5/2021 6:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8157 Flo en Shauna sluipen Brookes huisje binnen om hun kant van het verhaal te vertellen aan Hope. Shauna gaat in tegen 

Brooke, Katie en Donna terwijl Hope uithaalt naar Flo.

1/5/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8158 Hope en Ridge zorgen dat Flo haar verdiende loon krijgt voor het ontvoeren van baby Beth. Wyatt zit in de knoop met zijn 

gevoelens voor Flo en de loyaliteit aan zijn familie.

1/5/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8159 Ridge krijgt bezoek van rechercheur Sanchez. Hij is op zoek naar Thomas en wil hem verhoren over de dood van Emma. 

Justin gaat Hope helpen om haar huwelijk te ontbinden en Phoebes adoptie ongedaan te maken.

1/5/2021 8:00 De Rolkrant 01.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/5/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

1/5/2021 9:30 Wie heeft hier de leiding? Wie heeft hier de leiding? Roger Burggraeve

1/5/2021 10:00 Avonturiers voor God Op bezoek bij avonturies voor God (deel 2)

1/5/2021 10:30 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

1/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/5/2021 11:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1985

1/5/2021 11:45 De Kiekens 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

1/5/2021 12:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/5/2021 13:00 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van een 

begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben, 

Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

1/5/2021 14:40 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn 

concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en 

zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten 

nemen. 1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

1/5/2021 16:10 Punten vande jury - weekend Punten van de jury. Programma van Michel Follet naar aanleiding van Eurovisiesongfestival 2021 - Compilatie

1/5/2021 16:40 Kunstacademie in corona Kunstacademie in corona



1/5/2021 17:00 Eclips en Vrienden BV - Ivo Pauwels Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Ivo Pauwels te gast. 

1/5/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/5/2021 17:35 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

1/5/2021 18:15 Tijd voor de revue Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling 

van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.

1/5/2021 18:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

1/5/2021 19:25 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

1/5/2021 20:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

1/5/2021 20:55 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

1/5/2021 21:30 En Route Savoi Mont Blanc 1 En Route Savoi Mont Blanc 1

1/5/2021 21:40 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

1/5/2021 21:55 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

1/5/2021 22:50 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

1/5/2021 23:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

1/5/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/5/2021 23:55 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 11, Himachal Pradesh kleinnood in de Himalaja doc. 1983

2/5/2021 0:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

2/5/2021 0:55 Solar Team Ontwerp en de bouw van de volgende zonnewagen

2/5/2021 1:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

2/5/2021 2:15 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

2/5/2021 2:45 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

2/5/2021 3:40 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

2/5/2021 4:15 En Route Savoi Mont Blanc 1 En Route Savoi Mont Blanc 1

2/5/2021 4:30 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

2/5/2021 4:40 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

2/5/2021 5:40 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

2/5/2021 6:10 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

2/5/2021 6:30 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

2/5/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8160 Thomas is razend als hij te horen krijgt dat Hope hun huwelijk laat ontbinden. Brooke en Liam weten niet waar Thomas 

uithangt en vrezen dat hij er alles aan zal doen om weer bij Hope te zijn.

2/5/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8161 Ridge vertelt Brooke wat hij beschuwt als het grootste falen in zijn leven. Zij troost hem. Thomas overtuigt Amelia ervan 

Douglas naar hem toe te brengen. Hij verwijt hem van alles.

2/5/2021 8:00 De Rolkrant 02.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/5/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

2/5/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

2/5/2021 10:15 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

2/5/2021 10:45 MuziekSpecial: Garry Hagger Muziek van Garry Hagger

2/5/2021 11:00 Tijd voor de revue Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling 

van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.

2/5/2021 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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



uitdaging, ...

2/5/2021 11:20 De Herkenwijsjes Afl. 26 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen

2/5/2021 12:00 Sport van vroeger in de kijker Olympische Spelen Berlijn 1936 deel 1/3

2/5/2021 12:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/5/2021 13:05 Pareltjes Pareltjes van muziek 

2/5/2021 13:50 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn 

ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn eigen 

ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden gevangenis op. 

Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak. 

1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch 

2/5/2021 15:15 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader. 

Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. Daarom 

bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een feestje 

georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 

1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer

2/5/2021 16:45 De Herkenwijsjes Afl. 26 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen

2/5/2021 17:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/5/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

2/5/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/5/2021 18:10 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)

2/5/2021 18:35 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

2/5/2021 18:50 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

2/5/2021 19:05 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

2/5/2021 19:25 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

2/5/2021 19:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

2/5/2021 19:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

2/5/2021 20:10 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

2/5/2021 21:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

2/5/2021 22:05 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

2/5/2021 23:05 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

2/5/2021 23:30 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

3/5/2021 0:00 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

3/5/2021 0:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 12, Morgau  Experiment  film 1980, Chasing "Rainbows" korte  speelfilm  1980, 

Bittere honing  speelfilm 1987, Antoon  de Flierefluiter trailer   1942  

3/5/2021 1:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

3/5/2021 1:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

3/5/2021 1:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

3/5/2021 2:10 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

3/5/2021 2:30 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

3/5/2021 2:45 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

3/5/2021 3:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

3/5/2021 3:20 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

3/5/2021 4:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

3/5/2021 5:15 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

3/5/2021 6:15 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

3/5/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8161 Ridge vertelt Brooke wat hij beschuwt als het grootste falen in zijn leven. Zij troost hem. Thomas overtuigt Amelia ervan 

Douglas naar hem toe te brengen. Hij verwijt hem van alles.



3/5/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12937 Lucas en Adrienne praten over haar gezondheid, en Will... hoe het een jaar geleden is dat hij stierf. Gabi en Paul zijn niet blij 

met de meningsverschillen tussen Chad en Sonny. Terwijl Xander en Orpheus hun masterplan uitwerken om Salem tot de grond

toe af te branden, besluit Clyde om solo te gaan. 


