
4/10/2021 08:00 De Rolkrant 04.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/10/2021 09:45 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

4/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

4/10/2021 10:20 Koken op zijn best Koken op zijn best

4/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

4/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/10/2021 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, ...

4/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

4/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

4/10/2021 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.

4/10/2021 12:20 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.

4/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/10/2021 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1979

4/10/2021 13:45 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

4/10/2021 14:15 Koel bewaren Koel bewaren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

4/10/2021 14:50 Bastaard halve prijs Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973

4/10/2021 15:25 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.

4/10/2021 15:40 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.

4/10/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

4/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/10/2021 16:35 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.

4/10/2021 17:00 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

4/10/2021 17:25 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

4/10/2021 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, ...

4/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13048 Chad vertelt Abigail eindelijk dat hij gevoelens heeft voor Gabi. Gabi maakt zich klaar voor het liefdadigheidsevenement. 

Ciara betrapt Claire en Theo tijdens een intiem moment... en verpest het.

4/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8232 Thomas gebruikt Douglas in zijn pitch aan Hope, om terug te keren bij Forrester Creations. De scheidingspapieren liggen 

al klaar, maar toch hoopt Ridge Brooke over te halen te proberen hun huwelijk te repareren.

4/10/2021 19:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana met Karolien Debecker (Aflevering 1)

4/10/2021 19:50 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

4/10/2021 20:15 En Route Les Lacs De Virelles



4/10/2021 20:45 Op Bezoek: Het woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

4/10/2021 21:05 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

4/10/2021 21:20 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

4/10/2021 21:40 Mensen van overal In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië. 

We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven. 

4/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

4/10/2021 23:10 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.  

4/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/10/2021 23:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

5/10/2021 01:35 Rustig de nacht in We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

5/10/2021 02:40 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

5/10/2021 03:10 En Route Les Lacs De Virelles

5/10/2021 03:40 Op Bezoek: Het woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

5/10/2021 03:55 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

5/10/2021 04:15 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

5/10/2021 04:30 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

5/10/2021 04:50 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

5/10/2021 05:05 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

5/10/2021 06:10 Mensen van overal In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië. 

We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven. 

5/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8232 Thomas gebruikt Douglas in zijn pitch aan Hope, om terug te keren bij Forrester Creations. De scheidingspapieren liggen 

al klaar, maar toch hoopt Ridge Brooke over te halen te proberen hun huwelijk te repareren.

5/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13048 Chad vertelt Abigail eindelijk dat hij gevoelens heeft voor Gabi. Gabi maakt zich klaar voor het liefdadigheidsevenement. 

Ciara betrapt Claire en Theo tijdens een intiem moment... en verpest het.

5/10/2021 08:00 De Rolkrant 05.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/10/2021 09:00 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

5/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

5/10/2021 10:20 Koken op zijn best Koken op zijn best

5/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

5/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/10/2021 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, ...

5/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

5/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

5/10/2021 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.

5/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13048 Chad vertelt Abigail eindelijk dat hij gevoelens heeft voor Gabi. Gabi maakt zich klaar voor het liefdadigheidsevenement. 

Ciara betrapt Claire en Theo tijdens een intiem moment... en verpest het.

5/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



5/10/2021 13:10 MuziekSpecial: Music Show Scotland MuziekSpecial Music Show Scotland

5/10/2021 14:05 Kappa Kappa ,  een film van Dan Key en Chris Devos

5/10/2021 14:55 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

5/10/2021 15:40 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.

5/10/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

5/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8232 Thomas gebruikt Douglas in zijn pitch aan Hope, om terug te keren bij Forrester Creations. De scheidingspapieren liggen 

al klaar, maar toch hoopt Ridge Brooke over te halen te proberen hun huwelijk te repareren.

5/10/2021 17:00 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

5/10/2021 17:20 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

5/10/2021 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, ...

5/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13049 Terwijl Brady Nicole in haar nieuwe huis installeert, confronteert Deimos Chloe en Eduardo over hun nieuwe alliantie. 

Eduardo zegt Deimos op te rotten. Chad en Gabi komen overeen om uit elkaars leven te blijven.

5/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8233 Steffy vertelt haar broer dat hij zich rustig moet houden wat betreft Hope. Brooke en Ridge zitten duidelijk niet op één lijn. 

Brooke maakt hem duidelijk wat ervoor nodig is om hun relatie te herstellen.

5/10/2021 19:00 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

5/10/2021 20:00 Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika

5/10/2021 20:30 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

5/10/2021 21:30 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

5/10/2021 22:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana met Karolien Debecker (Aflevering 1)

5/10/2021 22:50 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/10/2021 23:10 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.  

5/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/10/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

6/10/2021 00:15 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

6/10/2021 01:25 Compostela Compostela 20 jaar later

6/10/2021 02:00 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

6/10/2021 02:55 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

6/10/2021 03:55 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

6/10/2021 04:25 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

6/10/2021 05:25 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

6/10/2021 05:45 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana met Karolien Debecker (Aflevering 1)

6/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8233 Steffy vertelt haar broer dat hij zich rustig moet houden wat betreft Hope. Brooke en Ridge zitten duidelijk niet op één lijn. 

Brooke maakt hem duidelijk wat ervoor nodig is om hun relatie te herstellen.

6/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13049 Terwijl Brady Nicole in haar nieuwe huis installeert, confronteert Deimos Chloe en Eduardo over hun nieuwe alliantie. 

Eduardo zegt Deimos op te rotten. Chad en Gabi komen overeen om uit elkaars leven te blijven.

6/10/2021 08:00 De Rolkrant 06.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/10/2021 09:45 Kerk in Nood Zusters uit Zuid-Soedan. 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.



6/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

6/10/2021 10:20 Koken op zijn best Koken op zijn best

6/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

6/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/10/2021 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, ...

6/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

6/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

6/10/2021 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.

6/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13049 Terwijl Brady Nicole in haar nieuwe huis installeert, confronteert Deimos Chloe en Eduardo over hun nieuwe alliantie. 

Eduardo zegt Deimos op te rotten. Chad en Gabi komen overeen om uit elkaars leven te blijven.

6/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/10/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

6/10/2021 13:55 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij het 

wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

6/10/2021 15:40 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.

6/10/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

6/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8233 Steffy vertelt haar broer dat hij zich rustig moet houden wat betreft Hope. Brooke en Ridge zitten duidelijk niet op één lijn. 

Brooke maakt hem duidelijk wat ervoor nodig is om hun relatie te herstellen.

6/10/2021 17:00 En Route  16 Oeganda, Steven Janssens - De Brouwerij: Primus 2 - Outdoor Film Festival Tickets - Malangen Fjord (afl 16)

6/10/2021 17:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

6/10/2021 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, ...

6/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13050 Chad en Dario raken in paniek als ze zich realiseren dat Abigail vermist is. Sonny hoort Deimos aan de telefoon en realiseert 

zich dat Chad in dreigend gevaar is. Edgy Dario ontdekt dat Gabi het feest vroegtijdig heeft verlaten en komt tot de 

ontdekking dat zij ook vermist lijkt te zijn.

6/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8234 Shauna stelt Ridge op zijn gemak over de sitatie met Brooke en doet een sensationele schuldbekentenis. Thomas probeert 

Hope te beïnvloeden om met hem samen te werken voor een modeshow.

6/10/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 15)

6/10/2021 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

6/10/2021 19:55 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

6/10/2021 20:25 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

6/10/2021 20:55 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

6/10/2021 21:15 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)



6/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

6/10/2021 23:10 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.  

6/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/10/2021 23:45 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

7/10/2021 00:05 Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten

7/10/2021 00:35 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

7/10/2021 01:45 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

7/10/2021 02:15 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

7/10/2021 02:40 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

7/10/2021 03:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 15)

7/10/2021 03:40 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

7/10/2021 04:15 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

7/10/2021 04:45 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

7/10/2021 05:00 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

7/10/2021 05:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

7/10/2021 06:20 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

7/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8234 Shauna stelt Ridge op zijn gemak over de sitatie met Brooke en doet een sensationele schuldbekentenis. Thomas probeert 

Hope te beïnvloeden om met hem samen te werken voor een modeshow.

7/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13050 Chad en Dario raken in paniek als ze zich realiseren dat Abigail vermist is. Sonny hoort Deimos aan de telefoon en realiseert 

zich dat Chad in dreigend gevaar is. Edgy Dario ontdekt dat Gabi het feest vroegtijdig heeft verlaten en komt tot de 

ontdekking dat zij ook vermist lijkt te zijn.

7/10/2021 08:00 De Rolkrant 07.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

7/10/2021 09:45 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

7/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

7/10/2021 10:20 Koken op zijn best Koken op zijn best

7/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

7/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/10/2021 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, ...

7/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

7/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

7/10/2021 12:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

7/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13050 Chad en Dario raken in paniek als ze zich realiseren dat Abigail vermist is. Sonny hoort Deimos aan de telefoon en realiseert 

zich dat Chad in dreigend gevaar is. Edgy Dario ontdekt dat Gabi het feest vroegtijdig heeft verlaten en komt tot de 

ontdekking dat zij ook vermist lijkt te zijn.

7/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/10/2021 13:10 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

7/10/2021 13:30 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.

7/10/2021 13:45 Doek! Opendoek stelt voor

7/10/2021 14:00 Wedden Wedden ,  een film van Dan Key en Chris Devos

7/10/2021 14:45 De Man De Man, korte speelfilm uit 1980

7/10/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1979

7/10/2021 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.

7/10/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

7/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8234 Shauna stelt Ridge op zijn gemak over de sitatie met Brooke en doet een sensationele schuldbekentenis. Thomas probeert 

Hope te beïnvloeden om met hem samen te werken voor een modeshow.

7/10/2021 17:00 Doek! Opendoek stelt voor

7/10/2021 17:15 24 Hours of Zolder Belcar Skylimit Sprint Cup 24 Hours of Zolder Belcar Skylimit Sprint Cup klasse 3-4 van 25.09.21 - Deel 2/2

7/10/2021 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, ...

7/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13051 Chad wordt gedwongen een pijnlijke keuze te maken tussen Abigail en Gabi. JJ, Paul en Dario komen aan. Ondertussen 

vermoedt Sonny dat Deimos achter de mysterieuze verdwijning van Abigail, Gabi en Chad zit en gaat naar hem op zoek. 

Joey brengt Jade thuis uit het ziekenhuis.

7/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8235 Hope en Steffy gaan de strijd met elkaar aan voor de modewedstrijd. Wyatt legt Liam uit waarom zijn relatie met Sally zo 

aan het wankelen is gebracht.

7/10/2021 19:00 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges 

du Verdon een heel speciaal geval.

7/10/2021 19:25 La Mascarade La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 1

7/10/2021 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

7/10/2021 21:05 De Daken van Rome De Daken van Rome

7/10/2021 21:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

7/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

7/10/2021 23:10 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.  

7/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/10/2021 23:45 Doek! Opendoek stelt voor

8/10/2021 00:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

8/10/2021 00:25 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.

8/10/2021 01:30 Rustig de nacht in We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

8/10/2021 02:40 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

8/10/2021 03:35 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges 

du Verdon een heel speciaal geval.

8/10/2021 03:55 La Mascarade La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 1



8/10/2021 04:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

8/10/2021 05:30 De Daken van Rome De Daken van Rome

8/10/2021 06:20 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

8/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8235 Hope en Steffy gaan de strijd met elkaar aan voor de modewedstrijd. Wyatt legt Liam uit waarom zijn relatie met Sally zo 

aan het wankelen is gebracht.

8/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13051 Chad wordt gedwongen een pijnlijke keuze te maken tussen Abigail en Gabi. JJ, Paul en Dario komen aan. Ondertussen 

vermoedt Sonny dat Deimos achter de mysterieuze verdwijning van Abigail, Gabi en Chad zit en gaat naar hem op zoek. 

Joey brengt Jade thuis uit het ziekenhuis.

8/10/2021 08:00 De Rolkrant 08.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

8/10/2021 09:45 Kerk in Nood Zusters uit Kazachstan. 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.

8/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

8/10/2021 10:20 Koken op zijn best Koken op zijn best

8/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

8/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/10/2021 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, ...

8/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

8/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

8/10/2021 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.

8/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13051 Chad wordt gedwongen een pijnlijke keuze te maken tussen Abigail en Gabi. JJ, Paul en Dario komen aan. Ondertussen 

vermoedt Sonny dat Deimos achter de mysterieuze verdwijning van Abigail, Gabi en Chad zit en gaat naar hem op zoek. 

Joey brengt Jade thuis uit het ziekenhuis.

8/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/10/2021 13:10 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Boogie Boy

8/10/2021 14:00 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en 

Marta Dusseldorp. 

8/10/2021 15:40 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.

8/10/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

8/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8235 Hope en Steffy gaan de strijd met elkaar aan voor de modewedstrijd. Wyatt legt Liam uit waarom zijn relatie met Sally zo 

aan het wankelen is gebracht.

8/10/2021 17:00 En Route Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route

8/10/2021 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, ...

8/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13052 Jennifer hoort hoe Eric een weggelopen tiener met medeleven en empathie behandelt. Adrienne is in het ziekenhuis, 

klaar voor haar operatie. Hope moet Rafe ervan weerhouden Deimos aan te vallen

8/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8236 In een poging een verzoening te vermijden, zet Thomas druk op Shauna om achter zijn vader aan te gaan. Liam vraagt Steffy 



om hulp om Thomas en zijn gevaarlijke spelletjes te ontmaskeren.

8/10/2021 19:00 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

8/10/2021 19:35 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

8/10/2021 19:50 Bellissimo Bellissimo - Parma Aflevering 4/4

8/10/2021 20:05 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

8/10/2021 21:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

8/10/2021 21:35 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

8/10/2021 22:00 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

8/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven. 

Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke 

8/10/2021 23:10 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.  

8/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/10/2021 23:45 En Route Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route

9/10/2021 00:20 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

9/10/2021 00:50 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

9/10/2021 01:10 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

9/10/2021 01:45 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

9/10/2021 02:40 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

9/10/2021 03:10 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

9/10/2021 03:40 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

9/10/2021 04:00 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

9/10/2021 05:10 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

9/10/2021 05:30 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

9/10/2021 05:55 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

9/10/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

9/10/2021 08:00 De Rolkrant 09.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

9/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

9/10/2021 10:20 Koken op zijn best Koken op zijn best

9/10/2021 10:40 Clip van de dag Muziekclip van de dag

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

9/10/2021 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, ...

9/10/2021 11:05 Doek! Opendoek stelt voor

9/10/2021 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1989

9/10/2021 11:45 De Dingen Des Levens Afl. 13049 Terwijl Brady Nicole in haar nieuwe huis installeert, confronteert Deimos Chloe en Eduardo over hun nieuwe alliantie. 

Eduardo zegt Deimos op te rotten. Chad en Gabi komen overeen om uit elkaars leven te blijven.

9/10/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13050 Chad en Dario raken in paniek als ze zich realiseren dat Abigail vermist is. Sonny hoort Deimos aan de telefoon en realiseert 

zich dat Chad in dreigend gevaar is. Edgy Dario ontdekt dat Gabi het feest vroegtijdig heeft verlaten en komt tot 

de ontdekking dat zij ook vermist lijkt te zijn.

9/10/2021 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 13051 Chad wordt gedwongen een pijnlijke keuze te maken tussen Abigail en Gabi. JJ, Paul en Dario komen aan. Ondertussen 

vermoedt Sonny dat Deimos achter de mysterieuze verdwijning van Abigail, Gabi en Chad zit en gaat naar hem op zoek. 

Joey brengt Jade thuis uit het ziekenhuis.



9/10/2021 13:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/10/2021 14:00 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de 

inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. 

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. 

Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... 

Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. 

Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

9/10/2021 15:15 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

9/10/2021 16:35 Eclips en Vrienden BV - Koen Crucke Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Koen Crucke te gast. 

9/10/2021 17:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

9/10/2021 17:30 Mensen van overal In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië. 

We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven. 

9/10/2021 18:05 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

9/10/2021 18:15 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

9/10/2021 18:30 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.

9/10/2021 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, ...

9/10/2021 18:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

9/10/2021 19:55 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

9/10/2021 20:20 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

9/10/2021 21:20 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

9/10/2021 21:40 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

9/10/2021 22:05 Neste Niva Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman zijn 

Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend: 

perfect voor freestyle dus!

9/10/2021 22:20 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

9/10/2021 22:50 Lachen geblazen Lachen geblazen

9/10/2021 23:10 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.  

9/10/2021 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/10/2021 00:00 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 

aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich 

aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 1969. 

Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel

10/10/2021 01:45 Mensen van overal In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië. 

We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven. 

10/10/2021 02:20 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

10/10/2021 02:40 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

10/10/2021 02:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

10/10/2021 03:55 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

10/10/2021 04:20 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)



10/10/2021 05:20 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

10/10/2021 05:40 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

10/10/2021 06:05 Neste Niva Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman zijn 

Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend: 

perfect voor freestyle dus!

10/10/2021 06:20 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

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

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

10/10/2021 08:00 De Rolkrant 10.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

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

10/10/2021 10:20 Ulisses Rocha Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten

10/10/2021 10:45 Sonny Vande Putte Muziekspecial met Sonny Vande Putte

10/10/2021 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, ...

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

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

10/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

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

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

10/10/2021 13:00 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

10/10/2021 14:00 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een

kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te 

vrolijken. Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt 

uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 

1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet

10/10/2021 15:50 Eclips en Vrienden Zorg - Geestelijke Gezondheidszorg Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

Vandaag Raoul De Cuyper, Geestelijke Gezondheidszorg

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

10/10/2021 16:35 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

10/10/2021 17:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

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

10/10/2021 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, ...

10/10/2021 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/10/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8233 Steffy vertelt haar broer dat hij zich rustig moet houden wat betreft Hope. Brooke en Ridge zitten duidelijk niet op één lijn. 

Brooke maakt hem duidelijk wat ervoor nodig is om hun relatie te herstellen.

10/10/2021 18:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8234 Shauna stelt Ridge op zijn gemak over de sitatie met Brooke en doet een sensationele schuldbekentenis. Thomas probeert 

Hope te beïnvloeden om met hem samen te werken voor een modeshow.

10/10/2021 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8235 Hope en Steffy gaan de strijd met elkaar aan voor de modewedstrijd. Wyatt legt Liam uit waarom zijn relatie met Sally zo 

aan het wankelen is gebracht.

10/10/2021 19:30 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

10/10/2021 19:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

10/10/2021 20:50 De Alpen Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

10/10/2021 21:45 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.

10/10/2021 22:10 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door 

UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

10/10/2021 22:45 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

10/10/2021 23:05 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

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

11/10/2021 00:00 Peegie 1 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 1

11/10/2021 00:55 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2

11/10/2021 01:45 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 3

11/10/2021 02:40 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 4

11/10/2021 03:35 De Daken van Rome De Daken van Rome

11/10/2021 04:30 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

11/10/2021 05:30 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

11/10/2021 06:05 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

11/10/2021 06:30 Koken op zijn best Koken op zijn best

11/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8236 In een poging een verzoening te vermijden, zet Thomas druk op Shauna om achter zijn vader aan te gaan. Liam vraagt Steffy 

om hulp om Thomas en zijn gevaarlijke spelletjes te ontmaskeren.

11/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13052 Jennifer hoort hoe Eric een weggelopen tiener met medeleven en empathie behandelt. Adrienne is in het ziekenhuis, 

klaar voor haar operatie. Hope moet Rafe ervan weerhouden Deimos aan te vallen


