
3/5/2021 8:00 De Rolkrant 03.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/5/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

3/5/2021 9:30 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

3/5/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

3/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/5/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

3/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/5/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

3/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 76 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

3/5/2021 12:00 Eclips TV Op Stap: Sinksenfoor Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

3/5/2021 12:15 Eclips TV Op Stap: Fietskerk Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

3/5/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12937 Lucas en Adrienne praten over haar gezondheid, en Will... hoe het een jaar geleden is dat hij stierf. Gabi en Paul zijn niet blij 

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

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

3/5/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/5/2021 13:20 Eclips TV Op Stap: 6 jaar thuisverpleging Hunnegem Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

3/5/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1985

3/5/2021 14:00 Na de liefde De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste 

Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af. Gérard

kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos in Brussel rond. 

1983. 

3/5/2021 15:30 Retro Eclips: Per Ballon Retro Per Ballon

3/5/2021 15:55 Tijd voor de revue De nieuwe messi (afl.10). 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 zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten en 

ervaringen als voetballer.

3/5/2021 16:15 Tijd voor de revue Bij den troep daar word je een man ! (afl. 6) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte 

revue, zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Lewie en Guy krijgen bij hun wederoproeping af te 

rekenen met een kolonel-ijzervreter.

3/5/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

3/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8161 Ridge vertelt Brooke wat hij beschuwt als het grootste falen in zijn leven. Zij troost hem. Thomas overtuigt Amelia ervan 

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

3/5/2021 17:00 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 

met de motor. Typische streekproducten.

3/5/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

3/5/2021 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, ...

3/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12938 Lucas en Adrienne praten over haar gezondheid, en Will... hoe het een jaar geleden is dat hij stierf. Gabi en Paul zijn niet blij 

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

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

3/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8162 Hope is in gevaar als Thomas plotseling opduikt in het klifhuis, op zoek naar haar. Ridge en Brooke doen hun uiterste best 

om eerder bij Hope te zijn dan Thomas. 

3/5/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)

3/5/2021 19:25 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

3/5/2021 19:55 Op bezoek: Vliegers in de lucht Vliegers in de lucht van Bali

3/5/2021 20:15 En Route Voorjaar 11 Carnaval deel 2 - Ski Tignes Ijsduiken - Tignes Guerlain Chicherit - Noorwegen



3/5/2021 20:40 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

3/5/2021 21:05 Smaakmakkers 5 Smaakmakkers 5

3/5/2021 21:30 Temse deel 2 Temse deel 2 - Anno 1995

3/5/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

3/5/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

3/5/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 76 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

3/5/2021 23:15 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.

3/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/5/2021 23:45 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

4/5/2021 1:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

4/5/2021 1:40 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

4/5/2021 2:10 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.

4/5/2021 2:30 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

4/5/2021 3:25 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)

4/5/2021 3:55 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

4/5/2021 4:25 Op bezoek: Vliegers in de lucht Vliegers in de lucht van Bali

4/5/2021 4:40 En Route Voorjaar 11 Carnaval deel 2 - Ski Tignes Ijsduiken - Tignes Guerlain Chicherit - Noorwegen

4/5/2021 5:10 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

4/5/2021 5:30 Smaakmakkers 5 Smaakmakkers 5

4/5/2021 5:55 Temse deel 2 Temse deel 2 - Anno 1995

4/5/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8162 Hope is in gevaar als Thomas plotseling opduikt in het klifhuis, op zoek naar haar. Ridge en Brooke doen hun uiterste best 

om eerder bij Hope te zijn dan Thomas. 

4/5/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12938 Lucas en Adrienne praten over haar gezondheid, en Will... hoe het een jaar geleden is dat hij stierf. Gabi en Paul zijn niet blij 

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

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

4/5/2021 8:00 De Rolkrant 04.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/5/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

4/5/2021 9:30 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

4/5/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

4/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 2 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/5/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

4/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/5/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

4/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 77 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

4/5/2021 12:00 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

4/5/2021 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.

4/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12938 Lucas en Adrienne praten over haar gezondheid, en Will... hoe het een jaar geleden is dat hij stierf. Gabi en Paul zijn niet blij 

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

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

4/5/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/5/2021 13:15 Eclips TV Op Stap: Hageland Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

4/5/2021 13:35 Afscheid Een vrachtschip ligt aan wal in Antwerpen om te vertrekken, maar het moet volgens de regering geconsigneerd worden, 

wat betekent dat de bemanning zich elke ochtend moeten melden op het schip. Enkele matrozen zoals Pierre kunnen 

s avonds gewoon naar huis, als dat in de buurt ligt. Dit gaat niet op voor matroos Jessen die te ver weg woont en op het 

schip moet blijven. Pierre voelt zich schuldig tegenover Jessen en besluit een oplossing voor hem te zoeken. De film gaat 

vooral om de melancholie van het afscheid nemen. 

Nederlands-Belgische dramafilm uit 1966 onder regie van Roland Verhavert

4/5/2021 15:05 De Man De Man, korte speelfilm uit 1980

4/5/2021 15:30 Retro Eclips: De Stem Der Stilte Retro De Stem Der Stilte

4/5/2021 15:50 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

4/5/2021 16:20 Tijd voor de revue Nievejarke zoete! (afl. 7) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. 'Nieuwjaar zingen': een oud volksgebruik, waarbij kinderen van deur 

tot deur hun beste wensen al zingend overmaken.

4/5/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

4/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8162 Hope is in gevaar als Thomas plotseling opduikt in het klifhuis, op zoek naar haar. Ridge en Brooke doen hun uiterste best 

om eerder bij Hope te zijn dan Thomas. 

4/5/2021 17:00 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

4/5/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

4/5/2021 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, ...

4/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12939 Nicole heeft een aanvaring met Xander. Brady stelt Theresa voor om een geïmproviseerde "bruiloft" te houden en hun 

onsterfelijke liefde voor elkaar te verklaren. Clyde ontmoet Chad en eist dat hij Thomas overdraagt.  

4/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8163 Brooke reageert overhaast in een poging Hope te redden van Thomas, wat resulteert in een tragedie. Bill zweert aan Wyatt 

en Justin dat Flo zal boeten voor haar acties tegen Hope en Liam. 

4/5/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

4/5/2021 19:30 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

4/5/2021 19:45 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

4/5/2021 20:35 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

4/5/2021 21:30 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

4/5/2021 21:55 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

4/5/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

4/5/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

4/5/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 77 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

4/5/2021 23:15 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.

4/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/5/2021 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag sport en knipoog (55+) van de dinsdag  

5/5/2021 0:00 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 13, Verscheurde schoonheid    documentaire 1990, Everything Big  documentaire

1993, Smidje Smee animatiefilm  1942, Navel van de Middellandse zee documentaire   1980

5/5/2021 1:10 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

5/5/2021 1:15 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)



5/5/2021 2:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

5/5/2021 2:40 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

5/5/2021 2:55 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

5/5/2021 3:25 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

5/5/2021 4:20 De Alpen Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

5/5/2021 5:15 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

5/5/2021 6:10 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

5/5/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8163 Brooke reageert overhaast in een poging Hope te redden van Thomas, wat resulteert in een tragedie. Bill zweert aan Wyatt 

en Justin dat Flo zal boeten voor haar acties tegen Hope en Liam. 

5/5/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12939 Nicole heeft een aanvaring met Xander. Brady stelt Theresa voor om een geïmproviseerde "bruiloft" te houden en hun 

onsterfelijke liefde voor elkaar te verklaren. Clyde ontmoet Chad en eist dat hij Thomas overdraagt.  

5/5/2021 8:00 De Rolkrant 05.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

5/5/2021 9:30 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

5/5/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

5/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 3 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/5/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

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

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

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

uitdaging, ...

5/5/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

5/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 78 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

5/5/2021 12:00 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

5/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12939 Nicole heeft een aanvaring met Xander. Brady stelt Theresa voor om een geïmproviseerde "bruiloft" te houden en hun 

onsterfelijke liefde voor elkaar te verklaren. Clyde ontmoet Chad en eist dat hij Thomas overdraagt.  

5/5/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/5/2021 13:15 Pareltjes Pareltjes van muziek 

5/5/2021 14:00 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.

5/5/2021 15:55 Retro Eclips: Premetro Antwerpen Retro Premetro Antwerpen

5/5/2021 16:15 Tijd voor de revue Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar 

in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele 

opmerkelijke klanten over de vloer.

5/5/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

5/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8163 Brooke reageert overhaast in een poging Hope te redden van Thomas, wat resulteert in een tragedie. Bill zweert aan Wyatt 

en Justin dat Flo zal boeten voor haar acties tegen Hope en Liam. 

5/5/2021 17:00 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

5/5/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

5/5/2021 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, ...

5/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12940 Lucas en Adrienne moeten afrekenen met Andre. John en Marlena praten over de hoge inzet van het plan van die avond om 

Orpheus, Clyde en Xander te vangen. Hope en Rafe zijn gefocust op het vinden van de veroordeelden, maar Aiden blijft 

Hope onder druk zetten om in te stemmen met een date.  



5/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8164 Ridge beschuldigt Brooke van een misdaad en dat brengt hun huwelijk in gevaar. Liam probeert Hope ervan te overtuigen 

dat Thomas toch echt zelf schuldig is aan de situatie waarin hij zich nu bevindt. 

5/5/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

5/5/2021 19:30 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

5/5/2021 19:55 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

5/5/2021 20:50 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

5/5/2021 21:45 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

5/5/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

5/5/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

5/5/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 78 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

5/5/2021 23:15 Tijd voor de revue De dokter weet raad (afl.3). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in 

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

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

5/5/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 14, Pahayoke  documentaire  1980, Ila Flor documentaire  1980, Onvoltooid 

dagboek   sfeerfilm  1980, Diamant   documentaire   1984, Het Manneke 15

6/5/2021 0:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

6/5/2021 0:50 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

6/5/2021 1:45 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

6/5/2021 2:45 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

6/5/2021 3:10 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

6/5/2021 3:50 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

6/5/2021 4:15 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

6/5/2021 5:10 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

6/5/2021 6:10 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

6/5/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8164 Ridge beschuldigt Brooke van een misdaad en dat brengt hun huwelijk in gevaar. Liam probeert Hope ervan te overtuigen 

dat Thomas toch echt zelf schuldig is aan de situatie waarin hij zich nu bevindt. 

6/5/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12940 Lucas en Adrienne moeten afrekenen met Andre. John en Marlena praten over de hoge inzet van het plan van die avond om 

Orpheus, Clyde en Xander te vangen. Hope en Rafe zijn gefocust op het vinden van de veroordeelden, maar Aiden blijft 

Hope onder druk zetten om in te stemmen met een date.  

6/5/2021 8:00 De Rolkrant 06.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/5/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

6/5/2021 9:30 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

6/5/2021 10:00 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

6/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 4 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/5/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

6/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/5/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

6/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

6/5/2021 12:00 Op stap in april Op stap met Ben Roelandts : Hageland

6/5/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 12940 Lucas en Adrienne moeten afrekenen met Andre. John en Marlena praten over de hoge inzet van het plan van die avond om 

Orpheus, Clyde en Xander te vangen. Hope en Rafe zijn gefocust op het vinden van de veroordeelden, maar Aiden blijft 

Hope onder druk zetten om in te stemmen met een date.  

6/5/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/5/2021 13:15 Meeuwen sterven in de haven De film gaat over een gekweld personage zonder naam, die op de dool is in de havenstad Antwerpen. Hij is op de vlucht 

voor de moord op zijn vrouw. Hij wordt alleen begrepen door een weeskindje en twee vrouwen die hem proberen te helpen. 

Aan hem wordt gevraagd het weeskindje te ontvoeren en hij staat voor een moeilijke beslissing die hem zijn vrijheid kan 

brengen.  Dramafilm uit 1955. De film is opgenomen in zwart-wit. 



De regie was in handen van Rik Kuypers, Ivo Michiels en Roland Verhavert

6/5/2021 14:45 Retro Eclips: De Tommie Story Retro De Tommie Story

6/5/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1985

6/5/2021 15:45 Tijd voor de revue De nieuwe messi (afl.10). 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 zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten en 

ervaringen als voetballer.

6/5/2021 16:05 Tijd voor de revue Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die

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

van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.

6/5/2021 16:15 Thee Met Een Verhaal 08 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

6/5/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

6/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8164 Ridge beschuldigt Brooke van een misdaad en dat brengt hun huwelijk in gevaar. Liam probeert Hope ervan te overtuigen 

dat Thomas toch echt zelf schuldig is aan de situatie waarin hij zich nu bevindt. 

6/5/2021 17:00 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

6/5/2021 17:10 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

6/5/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

6/5/2021 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, ...

6/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12941 De hel breekt los in Salem door de veroordeelden. Steve schiet Kayla te hulp. Ondertussen is Paul gewond en Sonny verzorgt 

hem. Ciara, Claire, Joey zijn in het ziekenhuis voor de veiligheid. Eduardo vindt de gewonde Dario, draagt hem naar het 

ziekenhuis waar hij door Blanca wordt behandeld.  

6/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8165 Shauna bezoekt Flo in de gevangenis. Pas nu beseft ze de ernst van de situatie, en dat doet haar veel. Ridge laat duidelijk 

merken dat hij niks gelooft van Brookes uitleg en de daden van Thomas. 

6/5/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)

6/5/2021 19:30 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

6/5/2021 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

6/5/2021 20:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

6/5/2021 21:45 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

6/5/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

6/5/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

6/5/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

6/5/2021 23:15 Tijd voor de revue Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

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

6/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/5/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 16 , De blauwe planeet experiment film  1970, Roll of on Roll on Lift of  

documentaire 1973, Randa korte speelfilm  1980, Manneke 17

7/5/2021 0:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

7/5/2021 0:50 Heilige Plaatsen: Mekka Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka

7/5/2021 2:00 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

7/5/2021 2:25 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

7/5/2021 2:50 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)

7/5/2021 3:20 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

7/5/2021 3:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

7/5/2021 4:45 De Daken van Rome De Daken van Rome

7/5/2021 5:50 Grote Draslanden Indië, De Grote Draslanden

7/5/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8165 Shauna bezoekt Flo in de gevangenis. Pas nu beseft ze de ernst van de situatie, en dat doet haar veel. Ridge laat duidelijk 

merken dat hij niks gelooft van Brookes uitleg en de daden van Thomas. 

7/5/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12941 De hel breekt los in Salem door de veroordeelden. Steve schiet Kayla te hulp. Ondertussen is Paul gewond en Sonny verzorgt 



hem. Ciara, Claire, Joey zijn in het ziekenhuis voor de veiligheid. Eduardo vindt de gewonde Dario, draagt hem naar het 

ziekenhuis waar hij door Blanca wordt behandeld.  

7/5/2021 8:00 De Rolkrant 07.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/5/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

7/5/2021 9:30 Avonturiers voor God deel 3 Op bezoek bij avonturies voor God (deel 3)

7/5/2021 10:20 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

7/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 5 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/5/2021 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

7/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

7/5/2021 11:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

7/5/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

7/5/2021 12:02 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.

7/5/2021 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.

7/5/2021 12:06 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.

7/5/2021 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12941 De hel breekt los in Salem door de veroordeelden. Steve schiet Kayla te hulp. Ondertussen is Paul gewond en Sonny verzorgt 

hem. Ciara, Claire, Joey zijn in het ziekenhuis voor de veiligheid. Eduardo vindt de gewonde Dario, draagt hem naar het 

ziekenhuis waar hij door Blanca wordt behandeld.  

7/5/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/5/2021 13:10 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

7/5/2021 14:25  Exit 7 Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve 

kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de 

meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje 

dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te verwekken en 

op te voeden. 1979. Emile Degelin

7/5/2021 16:05 Tijd voor de revue De nieuwe messi (afl.10). 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 zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten 

en ervaringen als voetballer.

7/5/2021 16:30 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

7/5/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8165 Shauna bezoekt Flo in de gevangenis. Pas nu beseft ze de ernst van de situatie, en dat doet haar veel. Ridge laat duidelijk 

merken dat hij niks gelooft van Brookes uitleg en de daden van Thomas. 

7/5/2021 17:00 Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven Een monikkenleven, Bhutan

7/5/2021 17:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

7/5/2021 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, ...

7/5/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 12942 John bezoekt Deimos, Nicole, Brady en Theresa om te horen wat hun plan is om Xander te vangen. Hope is nog steeds kapot 

door schuldgevoel en de situatie met Aiden. Marlena is bezorgd over Orpheus en wat hij van plan is.  

7/5/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8166 Shauna is eerlijk tegen Quinn en smeekt haar om te helpen om Flo uit de gevangenis te krijgen. Ridge wordt woedend als hij 

toevallig ziet wat Liam doet bij Thomas, die buiten bewustzijn is. 

7/5/2021 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)



7/5/2021 19:25 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

7/5/2021 20:20 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

7/5/2021 20:50 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

7/5/2021 21:20 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

7/5/2021 22:15 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

7/5/2021 22:25 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

7/5/2021 22:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

7/5/2021 23:15 Tijd voor de revue Paris ! Paris ! (afl. 5). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

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

7/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/5/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 18, Sancta Geertrudus  documentaire  1989, Edelstenen werkelijk echt  

documentaire 1990

8/5/2021 0:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

8/5/2021 0:50 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

8/5/2021 1:50 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 2)

8/5/2021 2:20 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

8/5/2021 2:50 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

8/5/2021 3:45 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

8/5/2021 4:10 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

8/5/2021 4:40 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

8/5/2021 5:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

8/5/2021 6:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8162 Hope is in gevaar als Thomas plotseling opduikt in het klifhuis, op zoek naar haar. Ridge en Brooke doen hun uiterste best 

om eerder bij Hope te zijn dan Thomas. 

8/5/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8163 Brooke reageert overhaast in een poging Hope te redden van Thomas, wat resulteert in een tragedie. Bill zweert aan Wyatt 

en Justin dat Flo zal boeten voor haar acties tegen Hope en Liam. 

8/5/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8164 Ridge beschuldigt Brooke van een misdaad en dat brengt hun huwelijk in gevaar. Liam probeert Hope ervan te overtuigen

dat Thomas toch echt zelf schuldig is aan de situatie waarin hij zich nu bevindt. 

8/5/2021 8:00 De Rolkrant 08.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/5/2021 9:00 Gebed uit Scherpenheuvel Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel

8/5/2021 9:30 Jonge Vlamingen in Franse Abdijen Jonge Vlamingen in Franse Abdijen

8/5/2021 10:05 MuziekSpecial: Yesterday retro Muzikaal programma met Johan Persyn - Herhaling Yesterday aflevering 2020

8/5/2021 10:35 Eclips TV In Beweging Afl. 6 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/5/2021 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

8/5/2021 11:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1966

8/5/2021 11:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 12, Morgau  Experiment  film 1980, Chasing "Rainbows" korte  speelfilm  1980, 

Bittere honing  speelfilm 1987, Antoon  de Flierefluiter trailer   1942  

8/5/2021 12:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/5/2021 12:55 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van een 

ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 

vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

8/5/2021 14:30 Ad Similis Ad Similis, korte speelfilm uit 1987

8/5/2021 14:55 Bastaard halve prijs Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973

8/5/2021 15:25 Bittere honing Bittere honing, korte speelfilm uit 1987

8/5/2021 16:00 Punten vande jury - weekend Punten van de jury. Programma van Michel Follet naar aanleiding van Eurovisiesongfestival 2021 - Compilatie

8/5/2021 16:40 Kunstacademie in corona Kunstacademie in corona

8/5/2021 17:00 Eclips en Vrienden BV - Jan Temmerman Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Jan Temmerman te gast. 



8/5/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

8/5/2021 17:35 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

8/5/2021 18:15 Tijd voor de revue De nieuwe messi (afl.10). 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 zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten 

en ervaringen als voetballer.

8/5/2021 18:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

8/5/2021 19:35 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

8/5/2021 20:05 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

8/5/2021 21:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

8/5/2021 21:40 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

8/5/2021 21:55 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

8/5/2021 22:05 Mekka Op bezoek naar Mekka

8/5/2021 22:50 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

8/5/2021 23:15 Tijd voor de revue Bij den troep daar word je een man ! (afl. 6) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een 

echte revue, zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Lewie en Guy krijgen bij hun wederoproeping 

af te rekenen met een kolonel-ijzervreter.

8/5/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/5/2021 23:45 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, In de schaduw van de Goden  documentaire  1975, 't Kan verkeren   

korte speelfilm  1993, De laatste voetganger  korte speelfilm  1975, Het Manneke 20

9/5/2021 0:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/5/2021 0:50 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

9/5/2021 1:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

9/5/2021 2:30 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

9/5/2021 3:00 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

9/5/2021 3:55 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

9/5/2021 4:35 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

9/5/2021 4:55 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

9/5/2021 5:15 Mekka Op bezoek naar Mekka

9/5/2021 6:10 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

9/5/2021 6:40 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

9/5/2021 7:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8165 Shauna bezoekt Flo in de gevangenis. Pas nu beseft ze de ernst van de situatie, en dat doet haar veel. Ridge laat duidelijk 

merken dat hij niks gelooft van Brookes uitleg en de daden van Thomas. 

9/5/2021 7:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8166 Shauna is eerlijk tegen Quinn en smeekt haar om te helpen om Flo uit de gevangenis te krijgen. Ridge wordt woedend als

hij toevallig ziet wat Liam doet bij Thomas, die buiten bewustzijn is. 

9/5/2021 8:00 De Rolkrant 09.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

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

9/5/2021 10:20 Herdenkingsmoment slachtoffers coronapandemie Wake vanuit de tuin van het bisschopshuis in Brugge voorgegaan door mgr. Lode Aerts met inzegening van het kunstwerk 

Erbarme dich' van Maud Bekaert. Ter nagedachtenis aan wie zonder de nabijheid van vrienden of familieleden gestorven 

zijn en een vorm van troost voor allen die geen afscheid konden nemen van iemand die hen dierbaar was.  

9/5/2021 10:50 Umberto Tozzi Muziekspecial met Umberto Tozzi

9/5/2021 11:00 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

9/5/2021 11:20 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, ...



9/5/2021 11:25 De Herkenwijsjes Afl. 27 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen

9/5/2021 12:05 Sport van vroeger in de kijker Olympische Spelen Berlijn 1936 deel 2/3

9/5/2021 12:45 Sport van vroeger in de kijker Olympische Spelen Berlijn 1936 deel 3/3

9/5/2021 12:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/5/2021 13:05 Pareltjes Pareltjes van muziek 

9/5/2021 13:45 Close Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig 

ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht van 

deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet

9/5/2021 15:20 De bruid zonder bed Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat 

haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef 

en Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi 

op het spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.

9/5/2021 16:55 De Herkenwijsjes Afl. 27 Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen

9/5/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

9/5/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

9/5/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/5/2021 18:15 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

9/5/2021 19:10 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

9/5/2021 20:05 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

9/5/2021 21:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

9/5/2021 22:00 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

9/5/2021 22:55 Beklimmen van de hoogste top Beklimmen van de hoogste top

10/5/2021 0:20 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

10/5/2021 0:50 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

10/5/2021 0:55 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

10/5/2021 1:50 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

10/5/2021 2:50 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

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

10/5/2021 4:45 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

10/5/2021 5:30 Beklimmen van de hoogste top Beklimmen van de hoogste top

10/5/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8166 Shauna is eerlijk tegen Quinn en smeekt haar om te helpen om Flo uit de gevangenis te krijgen. Ridge wordt woedend als 

hij toevallig ziet wat Liam doet bij Thomas, die buiten bewustzijn is. 

10/5/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 12942 John bezoekt Deimos, Nicole, Brady en Theresa om te horen wat hun plan is om Xander te vangen. Hope is nog steeds kapot 

door schuldgevoel en de situatie met Aiden. Marlena is bezorgd over Orpheus en wat hij van plan is.  


