
27/9/2021 08:00 De Rolkrant 27.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

27/9/2021 09:45 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

27/9/2021 09:50 Met Maria op weg naar Jezus Met Maria op weg naar Jezus, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

27/9/2021 10:20 Eclips TV Op Stap: Hunnegemfeesten 2018 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

27/9/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

27/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 16 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 46 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

27/9/2021 12:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/9/2021 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.

27/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13042 Een geschokte Joey hoort Steve en Kayla praten over levensveranderend nieuws. Brady helpt Nicole met de nasleep van de 

diefstal. Maggie vraagt Chloe persoonlijk om redelijk te zijn. Deimos stort zijn liefde voor Nicole uit aan Maggie. 

Kate bezoekt Eduardo om het extravagante geschenk dat hij voor haar kocht terug te geven.

27/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/9/2021 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1969

27/9/2021 13:45 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

27/9/2021 15:25 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.

27/9/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

27/9/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

27/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8226 Hope en Thomas vertellen een opgetogen Douglas dat Hope nu officieel zijn nieuwe moeder is. In een emotioneel beladen 

moment verandert de relatie tussen Brooke en Ridge voorgoed. 

27/9/2021 17:00 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

27/9/2021 17:20 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

27/9/2021 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, ...

27/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13043 Een jaloerse Deimos doet een laatste oprechte smeekbede aan Nicole om zijn hulp en zijn liefde te aanvaarden. Jennifer 

komt Marlena tegen en vertelt haar over het aanbod dat ze Eric deed om in het Horton Center te werken en beide vrouwen 

delen hun bezorgdheid over zijn isolement. 

27/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8227 Brooke vertelt Liam wat er de afgelopen nacht is gebeurd. Ridge vertelt Shauna zijn versie. Hope praat met Liam over haar 

ontmoeting met Thomas bij Forrester Creations.



27/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/9/2021 19:10 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

27/9/2021 19:40 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

27/9/2021 20:00 En Route Mooiste bestemmingen op aarde 

27/9/2021 20:35 En Route Mozambique - China - Sam De Bruyn

27/9/2021 21:05 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)

27/9/2021 21:30 Le Vaud In Zwitserland vind je geiten, koeien met bellen, kaas, wijn, prachtige uitzichten en extreme sporten. Een ideale mix dus 

voor jouw volgende vakantie? We klimmen naar Le Vaud, een plek in het Zwitserse kanton Vaud (Nyon) en zochten er naar 

dé ultieme ervaringen.

27/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 46 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

27/9/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 1

27/9/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/9/2021 23:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

28/9/2021 01:35 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

28/9/2021 01:50 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

28/9/2021 02:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/9/2021 02:20 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

28/9/2021 02:55 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

28/9/2021 03:15 En Route Mooiste bestemmingen op aarde 

28/9/2021 03:45 En Route Mozambique - China - Sam De Bruyn

28/9/2021 04:15 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)

28/9/2021 04:40 Le Vaud In Zwitserland vind je geiten, koeien met bellen, kaas, wijn, prachtige uitzichten en extreme sporten. Een ideale mix dus 

voor jouw volgende vakantie? We klimmen naar Le Vaud, een plek in het Zwitserse kanton Vaud (Nyon) en zochten er naar 

dé ultieme ervaringen.

28/9/2021 05:05 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

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

28/9/2021 05:50 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

28/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8227 Brooke vertelt Liam wat er de afgelopen nacht is gebeurd. Ridge vertelt Shauna zijn versie. Hope praat met Liam over haar 

ontmoeting met Thomas bij Forrester Creations.

28/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13043 Een jaloerse Deimos doet een laatste oprechte smeekbede aan Nicole om zijn hulp en zijn liefde te aanvaarden. Jennifer 

komt Marlena tegen en vertelt haar over het aanbod dat ze Eric deed om in het Horton Center te werken en beide vrouwen 

delen hun bezorgdheid over zijn isolement. 

28/9/2021 08:00 De Rolkrant 28.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/9/2021 09:00 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

28/9/2021 09:50 Hanswijkcavalcade /St-Sixtusabdij Westvleteren Hanswijkcavalcade /St-Sixtusabdij Westvleteren

28/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 17 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...



28/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 47 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

28/9/2021 12:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/9/2021 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.

28/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13043 Een jaloerse Deimos doet een laatste oprechte smeekbede aan Nicole om zijn hulp en zijn liefde te aanvaarden. Jennifer 

komt Marlena tegen en vertelt haar over het aanbod dat ze Eric deed om in het Horton Center te werken en beide vrouwen 

delen hun bezorgdheid over zijn isolement. 

28/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/9/2021 13:10 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

28/9/2021 14:10 Een aardig geval Jef Pinke, een man die het leven van de goede kant opneemt, heeft Aloïs Zavel als vriend en buurman. Deze is schrijver 

zonder talent die zijn werken niet uitgegeven krijgt. Beiden wonen in hetzelfde gebouw. Jef is gehuwd en Aloïs is vrijgezel. 

Zavel adopteert een kind en ontvangt een flinke som geld. Zijn vermeende zuigeling is echter een bengel van 16 jaar die 

zich ruw gedraagt. Hierdoor daat Zavel zijn vaderlijke geestdrift tot onder nul. Nand Buyl op zijn best in zijn beginperiode. 

1941. Jan Vanderheyden

28/9/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

28/9/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

28/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8227 Brooke vertelt Liam wat er de afgelopen nacht is gebeurd. Ridge vertelt Shauna zijn versie. Hope praat met Liam over haar 

ontmoeting met Thomas bij Forrester Creations.

28/9/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Tanzania - Ski La plagne - Kasterlee: ijsjesroute - Reisvlog: Bali

28/9/2021 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, ...

28/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13044 Nicole verstopt zich terwijl Brady op weg gaat om de nodige fondsen te bekomen. Brady loopt Victor tegen het lijf, 

die gefrustreerd en boos wordt dat Brady weer te maken heeft met Nicole. Sonny bedankt Chad. Sonny vertelt Paul dat hij 

belastend bewijs nodig heeft tegen Deimos. 

28/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8228 Sally maakt een grote blunder als ze met Wyatt over de bruiloft praat. Shauna verrast Ridge met haar geduld en begrip, 

gevolgd door een kus.

28/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/9/2021 19:10 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

28/9/2021 20:05 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

28/9/2021 20:40 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

28/9/2021 21:40 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

28/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 47 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

28/9/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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



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

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

tante Cordula.  Aflevering 2

28/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/9/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

29/9/2021 00:10 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en de 

atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. Hitler pleegt 

zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

29/9/2021 01:15 En Route Handen uit de mouwen Tanzania - Ski La plagne - Kasterlee: ijsjesroute - Reisvlog: Bali

29/9/2021 01:45 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

29/9/2021 02:45 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

29/9/2021 03:15 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

29/9/2021 04:15 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

29/9/2021 04:45 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

29/9/2021 05:15 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

29/9/2021 05:45 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

29/9/2021 06:15 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

29/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8228 Sally maakt een grote blunder als ze met Wyatt over de bruiloft praat. Shauna verrast Ridge met haar geduld en begrip, 

gevolgd door een kus.

29/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13044 Nicole verstopt zich terwijl Brady op weg gaat om de nodige fondsen te bekomen. Brady loopt Victor tegen het lijf, 

die gefrustreerd en boos wordt dat Brady weer te maken heeft met Nicole. Sonny bedankt Chad. Sonny vertelt Paul dat hij 

belastend bewijs nodig heeft tegen Deimos. 

29/9/2021 08:00 De Rolkrant 29.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

29/9/2021 09:45 Kerk in Nood Zusters uit Kazakhstan. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.

Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt. 

29/9/2021 09:50 Compostela Compostela 20 jaar later

29/9/2021 10:20 De Gouden Gordel De Gouden Gordel

29/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 18 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 48 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

29/9/2021 12:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/9/2021 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.

29/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13044 Nicole verstopt zich terwijl Brady op weg gaat om de nodige fondsen te bekomen. Brady loopt Victor tegen het lijf, 

die gefrustreerd en boos wordt dat Brady weer te maken heeft met Nicole. Sonny bedankt Chad. Sonny vertelt Paul dat hij 

belastend bewijs nodig heeft tegen Deimos. 

29/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/9/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

29/9/2021 13:50 Zininzang Bilzen Meezingevenement ZinInZang Bilzen - live-editie september 2021

29/9/2021 14:40 Het huis aan de overkant Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire

29/9/2021 15:30 You Gotta Stop You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971

29/9/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.



29/9/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

29/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8228 Sally maakt een grote blunder als ze met Wyatt over de bruiloft praat. Shauna verrast Ridge met haar geduld en begrip, 

gevolgd door een kus.

29/9/2021 17:00 En Route Ski in La Plagne De Brouwerij: Primus Handen uit de mouwen Tanzania

29/9/2021 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, ...

29/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13045 Abigail en Chad houden een persconferentie om het liefdadigheidsevenement van Salem High bekend te maken. De Hortons 

houden een bijeenkomst om Eli in de familie te verwelkomen. Ciara vertelt Claire eindelijk over haar gevoelens voor Theo.

29/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8229 Shauna moet Quinn opbiechten wat er is gebeurd, nadat zij haar heeft zien zoenen met Ridge. Wyatt twijfelt over Sally's 

intenties, voordat hij een uitspraak doet over zijn toekomst.

29/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/9/2021 19:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)

29/9/2021 19:35 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

29/9/2021 19:50 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

29/9/2021 20:10 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

29/9/2021 20:30 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

29/9/2021 20:55 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

29/9/2021 21:15 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

29/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 48 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

29/9/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 3

29/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/9/2021 23:45 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)

30/9/2021 00:05 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

30/9/2021 00:25 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

30/9/2021 00:50 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

30/9/2021 01:05 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

30/9/2021 01:35 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

30/9/2021 02:05 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

30/9/2021 02:30 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

30/9/2021 03:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)

30/9/2021 03:30 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee



30/9/2021 03:45 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

30/9/2021 04:05 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

30/9/2021 04:30 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

30/9/2021 04:50 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

30/9/2021 05:45 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

30/9/2021 06:05 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

30/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8229 Shauna moet Quinn opbiechten wat er is gebeurd, nadat zij haar heeft zien zoenen met Ridge. Wyatt twijfelt over Sally's 

intenties, voordat hij een uitspraak doet over zijn toekomst.

30/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13045 Abigail en Chad houden een persconferentie om het liefdadigheidsevenement van Salem High bekend te maken. De Hortons 

houden een bijeenkomst om Eli in de familie te verwelkomen. Ciara vertelt Claire eindelijk over haar gevoelens voor Theo.

30/9/2021 08:00 De Rolkrant 30.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

30/9/2021 09:45 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

30/9/2021 09:55 De Balkan De Balkan

30/9/2021 10:25 Jeus van Moeder Crisje Jeus van Moeder Crisje - Een leven in twee werelden - Documentaire naar het jonge leven van een Medium genaamd 

Jozef Rulof. Regie: Richtie

30/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

30/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 49 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

30/9/2021 12:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

30/9/2021 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.

30/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13045 Abigail en Chad houden een persconferentie om het liefdadigheidsevenement van Salem High bekend te maken. De Hortons 

houden een bijeenkomst om Eli in de familie te verwelkomen. Ciara vertelt Claire eindelijk over haar gevoelens voor Theo.

30/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/9/2021 13:10 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

30/9/2021 13:35 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.

30/9/2021 13:55 Doek! Opendoek stelt voor

30/9/2021 14:05 Palaver 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

30/9/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1969

30/9/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

30/9/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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



30/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8229 Shauna moet Quinn opbiechten wat er is gebeurd, nadat zij haar heeft zien zoenen met Ridge. Wyatt twijfelt over Sally's 

intenties, voordat hij een uitspraak doet over zijn toekomst.

30/9/2021 16:55 Kroon Oil BRC BRC East Belgian Rally

30/9/2021 17:20 24 Hours of Zolder Belcar Skylimit Sprint Cup 24 Hours of Zolder Belcar Skylimit Sprint Cup klasse 1-2 van 25.09.21 - Deel 1/2

30/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13046 Deimos, nog steeds gekwetst door Nicole's afwezigheid, is niet al te blij als Rafe opduikt en vragen stelt over 

vermiste/gestolen artefacten. Kate duikt op en Chad vertelt opnieuw dat hij verliefd is op twee vrouwen. Deimos heeft zijn 

aandacht op Chad gericht, en hij zweert dat hij zijn wraak zal krijgen.

30/9/2021 18:30 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, ...

30/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8230 Ridge en Steffy praten met Thomas over waarom hij de voogdij over Douglas aan Hope heeft overgedragen. Hope en Liam 

zijn dankbaar, en vieren hun eerste Thanksgiving samen met baby Beth.

30/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

30/9/2021 19:10 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

30/9/2021 19:40 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

30/9/2021 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

30/9/2021 21:00 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

30/9/2021 21:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

30/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

30/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 49 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

30/9/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 4

30/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/9/2021 23:40 Doek! Opendoek stelt voor

30/9/2021 23:55 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

1/10/2021 00:10 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

1/10/2021 00:30 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

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

Mussolini en Duitsland.

1/10/2021 01:30 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

1/10/2021 02:25 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

1/10/2021 02:50 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

1/10/2021 03:50 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

1/10/2021 04:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

1/10/2021 05:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)



1/10/2021 05:40 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

1/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8230 Ridge en Steffy praten met Thomas over waarom hij de voogdij over Douglas aan Hope heeft overgedragen. Hope en Liam 

zijn dankbaar, en vieren hun eerste Thanksgiving samen met baby Beth.

1/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13046 Deimos, nog steeds gekwetst door Nicole's afwezigheid, is niet al te blij als Rafe opduikt en vragen stelt over 

vermiste/gestolen artefacten. Kate duikt op en Chad vertelt opnieuw dat hij verliefd is op twee vrouwen. Deimos heeft zijn 

aandacht op Chad gericht, en hij zweert dat hij zijn wraak zal krijgen.

1/10/2021 08:00 De Rolkrant 01.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

1/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

1/10/2021 10:20 Koken op zijn best Koken op zijn best

1/10/2021 10:30 Bron van alle leven Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984

1/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/10/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 50 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

1/10/2021 12:00 Taragona Taragona, korte speelfilm uit 1980

1/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13046 Deimos, nog steeds gekwetst door Nicole's afwezigheid, is niet al te blij als Rafe opduikt en vragen stelt over 

vermiste/gestolen artefacten. Kate duikt op en Chad vertelt opnieuw dat hij verliefd is op twee vrouwen. Deimos heeft zijn 

aandacht op Chad gericht, en hij zweert dat hij zijn wraak zal krijgen.

1/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/10/2021 13:10 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Sabien Tiels

1/10/2021 13:50 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, 

liefde en haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

1/10/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

1/10/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

1/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8230 Ridge en Steffy praten met Thomas over waarom hij de voogdij over Douglas aan Hope heeft overgedragen. Hope en Liam 

zijn dankbaar, en vieren hun eerste Thanksgiving samen met baby Beth.

1/10/2021 17:00 En Route Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar

1/10/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13047 Brady en Nicole vernemen dat Holly ziek is... wat hun plan in de war stuurt. Kate ziet Chloe en Eduardo samen en gaat op 

hen in. Jennifer heeft een ontmoeting met Eric. Julie stelt voor dat Ciara toegeeft aan Theo wat ze voor hem voelt... dus besluit 

ze hem een brief te schrijven.

1/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8231 Na een pittig gesprek met Liam besluit Thomas een tandje bij te zetten om te krijgen wat hij echt wil. Steffy confronteert 

Hope met haar rol in het bewaren van een vreselijk geheim over Thomas.

1/10/2021 19:00 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

1/10/2021 19:35 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk



1/10/2021 19:55 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

1/10/2021 20:10 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

1/10/2021 21:10 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

1/10/2021 21:40 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust 

van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit 

voet zette.

1/10/2021 22:05 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

1/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 50 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

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

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 5

1/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/10/2021 23:50 En Route Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar

2/10/2021 00:25 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

2/10/2021 00:55 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

2/10/2021 01:15 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

2/10/2021 01:30 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

2/10/2021 02:30 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

2/10/2021 03:00 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust 

van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit 

voet zette.

2/10/2021 03:20 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

2/10/2021 03:40 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)

2/10/2021 04:05 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

2/10/2021 04:25 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

2/10/2021 04:50 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

2/10/2021 05:05 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

2/10/2021 05:25 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

2/10/2021 05:40 Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria Portugal - Straatmuzikanten - Gran Canaria

2/10/2021 06:10 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

2/10/2021 06:25 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

2/10/2021 06:45 Koken op zijn best Koken op zijn best

2/10/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

2/10/2021 07:55 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

2/10/2021 08:00 De Rolkrant 02.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

2/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

2/10/2021 10:15 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

2/10/2021 10:30 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

2/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/10/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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



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

uitdaging, ...

2/10/2021 11:05 Doek! Opendoek stelt voor

2/10/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1979

2/10/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 13044 Nicole verstopt zich terwijl Brady op weg gaat om de nodige fondsen te bekomen. Brady loopt Victor tegen het lijf, die 

gefrustreerd en boos wordt dat Brady weer te maken heeft met Nicole. Sonny bedankt Chad. Sonny vertelt Paul dat hij 

belastend bewijs nodig heeft tegen Deimos. 

2/10/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13045 Abigail en Chad houden een persconferentie om het liefdadigheidsevenement van Salem High bekend te maken. De Hortons 

houden een bijeenkomst om Eli in de familie te verwelkomen. Ciara vertelt Claire eindelijk over haar gevoelens voor Theo.

2/10/2021 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 13046 Deimos, nog steeds gekwetst door Nicole's afwezigheid, is niet al te blij als Rafe opduikt en vragen stelt over 

vermiste/gestolen artefacten. Kate duikt op en Chad vertelt opnieuw dat hij verliefd is op twee vrouwen. Deimos heeft zijn 

aandacht op Chad gericht, en hij zweert dat hij zijn wraak zal krijgen.

2/10/2021 13:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/10/2021 14:00 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij 

haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van 

een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug 

te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar huis 

te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als een koningin, 

verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 

1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, 

Jean Lescat, Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

2/10/2021 15:55 Eclips en Vrienden BV - Paul Van Cauwenberge Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Paul Van Cauwenberge te gast. 

2/10/2021 16:30 Revalidatiecentrum Op bezoek naar een revalidatiecentrum

2/10/2021 16:45 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

2/10/2021 17:20 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

2/10/2021 18:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

2/10/2021 18:30 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.

2/10/2021 18:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/10/2021 18:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

2/10/2021 19:55 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

2/10/2021 20:25 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

2/10/2021 21:25 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

2/10/2021 21:45 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

2/10/2021 22:05 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

2/10/2021 22:25 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

2/10/2021 22:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

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

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

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

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



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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 6

2/10/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/10/2021 23:45 Kappa Kappa ,  een film van Dan Key en Chris Devos

3/10/2021 00:35 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

3/10/2021 01:10 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

3/10/2021 02:10 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

3/10/2021 02:25 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

3/10/2021 02:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

3/10/2021 04:20 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

3/10/2021 05:20 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

3/10/2021 05:40 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

3/10/2021 05:55 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

3/10/2021 06:15 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

3/10/2021 06:45 Koken op zijn best Koken op zijn best

3/10/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/10/2021 08:00 De Rolkrant 03.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/10/2021 09:00 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

3/10/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

3/10/2021 10:20 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

3/10/2021 10:25 MuziekSpecial : Yvan Guilini Muziekspecial Verrassing

3/10/2021 10:40 MuziekSpecial: Glennis Grace Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour

3/10/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/10/2021 11:10 Lachen geblazen Lachen geblazen

3/10/2021 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

3/10/2021 12:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/10/2021 12:20 Pareltjes Pareltjes van muziek 

3/10/2021 13:05 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

3/10/2021 14:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana met Karolien Debecker (Aflevering 1)

3/10/2021 14:50 Missing Link Film Missing Link

3/10/2021 16:25 Lachen geblazen Lachen geblazen

3/10/2021 16:40 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

3/10/2021 17:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

3/10/2021 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

3/10/2021 18:05 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/10/2021 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/10/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8228 Sally maakt een grote blunder als ze met Wyatt over de bruiloft praat. Shauna verrast Ridge met haar geduld en begrip, 

gevolgd door een kus.

3/10/2021 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8229 Shauna moet Quinn opbiechten wat er is gebeurd, nadat zij haar heeft zien zoenen met Ridge. Wyatt twijfelt over Sally's 

intenties, voordat hij een uitspraak doet over zijn toekomst.

3/10/2021 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8230 Ridge en Steffy praten met Thomas over waarom hij de voogdij over Douglas aan Hope heeft overgedragen. Hope en Liam 

zijn dankbaar, en vieren hun eerste Thanksgiving samen met baby Beth.



3/10/2021 19:35 Bellissimo Bellissimo - Parma Aflevering 4/4

3/10/2021 19:55 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

3/10/2021 20:50 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

3/10/2021 21:50 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

3/10/2021 22:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

3/10/2021 23:05 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 

met de motor. Typische streekproducten.

3/10/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

3/10/2021 00:00 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

4/10/2021 00:50 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

4/10/2021 01:10 Beklimmen van de hoogste top Beklimmen van de hoogste top

4/10/2021 02:35 Bellissimo Bellissimo - Parma Aflevering 4/4

4/10/2021 02:55 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

4/10/2021 03:55 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

4/10/2021 04:55 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

4/10/2021 05:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

4/10/2021 06:10 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 

met de motor. Typische streekproducten.

4/10/2021 06:30 Koken op zijn best Koken op zijn best

4/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8231 Na een pittig gesprek met Liam besluit Thomas een tandje bij te zetten om te krijgen wat hij echt wil. Steffy confronteert 

Hope met haar rol in het bewaren van een vreselijk geheim over Thomas.

4/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13047 Brady en Nicole vernemen dat Holly ziek is... wat hun plan in de war stuurt. Kate ziet Chloe en Eduardo samen en gaat op 

hen in. Jennifer heeft een ontmoeting met Eric. Julie stelt voor dat Ciara toegeeft aan Theo wat ze voor hem voelt... dus besluit 

ze hem een brief te schrijven.


