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MuziekSpecial: Glennis Grace
Denderland TV Schatten
Sometimes a wind blows
Bittere honing
Bastaard halve prijs
Retro Eclips: De Stem Der Stilte
Dienstencheques
Uw verhaal: Accordeonfeest
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Het Gebeurde Vandaag In ...
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Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
En Route
Op Stap Zomer 2020
Lekker Weg
The Mekong with Sue Perkins
Africa with David Attenborough
Denderland TV : Generator

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sanne leest uit 'Wreed Schoon' Marita De Sterck, uitgeverij Polis
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 39, Ze leven in alle stilte, Herfst symphony,
Folklore in de schaduw van de Mattahorn, Het Manneke 40 (afl 30)
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
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.
Belle komt aan in de hotelkamer van Chad om hem te informeren dat hij geen zaak heeft tegen het kantor D.A. Abigail
ondervraagt Marlena over Chad's hypnotherapie sessie, nadat hij zich had gerealiseerd dat Chad haar had gedumpt
nadat hij Marlena had gezien.
Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour
Schatten op de schouw - Denderland TV
Sometimes a wind blows, 1988
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973
Retro De Stem Der Stilte
Dienstencheques
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)
Ridge ruziet met Brooke. Hij is ervan overtuigd dat Bill toneelspeelt, alleen maar om Brooke voor zich terug te winnen.
Bill laat Liam en Wyatt weten wat hij heeft besloten over de nalatenschap. Pam waarschuwt Eric voor Quinn.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 10 augustus
Katie wacht tot Thorne op zijn werk is en heeft dan een gesprek met Bill over hun zoontje. Steffy praat met Liam en Hope
over de naderende feestdagen. Ze stelt voor hun meningsverschillen opzij te zetten.
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, ...
Abigail en Jennifer haasten zich met een zieke Thomas naar het ziekenhuis. Chad laat een bericht achter voor Belle om
haar uit te nodigen voor het diner. Theresa is down, ondanks Brady's liefdesverklaring, omdat haar carrière voorbij
lijkt te zijn.
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC
Episode 2 Savannah
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 4)
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Dikke Vrienden
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Eclips TV Op Stap: Wie Wordt De Man Van Wendy
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Compostela
En Route
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Op Stap Zomer 2020
Lekker Weg
The Mekong with Sue Perkins
Africa with David Attenborough
Huisgenoten
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Rolkrant 11.08
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 25
Sanne Leest
Huisgenoten
Vlaams Filmarchief
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11:05

De Wensenboom Ochtend
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11:10
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Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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12:50

De Zandmuze

11/8/2020

12:55

De Dingen Des Levens Afl. 12748

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, ...
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
De vijandig gestemde families Janssens en Peeters zijn verzoend sedert de geboorte van hun kleinkind Fritske.
Om wat ontspanning aan de moeder en het kind te geven zullen de twee families samen een villa huren in Mariaburg.
Door de dagelijkse omgang geraakt sillaan de vreedzame stemming in de war. Een ongelukkig samentreffen doet
de bom barsten, want Fred wordt van ontrouw beschuldigd. 1940
Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en
brengt de pull terug naar de winkel. 1968
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Abigail en Jennifer haasten zich met een zieke Thomas naar het ziekenhuis. Chad laat een bericht achter voor Belle om
haar uit te nodigen voor het diner. Theresa is down, ondanks Brady's liefdesverklaring, omdat haar carrière voorbij
lijkt te zijn.
Katie wacht tot Thorne op zijn werk is en heeft dan een gesprek met Bill over hun zoontje. Steffy praat met Liam en Hope
over de naderende feestdagen. Ze stelt voor hun meningsverschillen opzij te zetten.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 39, Ze leven in alle stilte, Herfst symphony,
Folklore in de schaduw van de Mattahorn, Het Manneke 40 (afl 30)
Compostela 20 jaar later
Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC
Episode 2 Savannah
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 11 augustus
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sanne leest voor Vogels zonder vleugels van Louis de Bernières, uitgeverij De Arbeiderspers
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 41, Prato Bormi, De Glans van Prémontré ,
Ten Huize van Mevrouw Sibenaeler 92 jaar eerste vrouw burgemeester (afl 31)
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos
wachten in de kou.
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.
Abigail en Jennifer haasten zich met een zieke Thomas naar het ziekenhuis. Chad laat een bericht achter voor Belle om
haar uit te nodigen voor het diner. Theresa is down, ondanks Brady's liefdesverklaring, omdat haar carrière voorbij
lijkt te zijn.

11/8/2020

13:40

Hee, Dag Meneer

11/8/2020
11/8/2020

13:55
14:00

Denderland TV : Generator
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Lhasa
Vrouwen en mannen van: Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma
Naar de markt Wenen
De Alpen
Fishing Impossible
Denderland TV: Het Gemis
De Wensenboom Avond
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57
De Klucht Van De Brave Moordenaar
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Richtie
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Lhasa
Vrouwen en mannen van: Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma
Naar de markt Wenen
De Alpen
Fishing Impossible

Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten
elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 4)
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.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar
allerbeste vriend(in). Vandaag is Wendy te gast.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
Katie wacht tot Thorne op zijn werk is en heeft dan een gesprek met Bill over hun zoontje. Steffy praat met Liam en Hope
over de naderende feestdagen. Ze stelt voor hun meningsverschillen opzij te zetten.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 11 augustus
Het is Thanksgiving en dat wordt gevierd bij Eric en Quinn. Iedereen is er: de Forresters, Logans, Spencers,
Avants en Spectra's, en ze zijn allemaal voor een dagje aardig tegen elkaar.
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, ...
Als de herstart van Basic Black op gang komt, wisselen Nicole en Kate boze blikken uit. Ava maakt indruk door op
het feestje op te dagen met Fynn op haar arm. Abigail zoekt steun bij Jennifer als ze wachten op nieuws over Thomas.
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Fishing Impossible episode 6
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 1)
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, ...
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
1956 - De ten onrechte verdachte Max komt in de gevangenis terecht. In deze gevangenis zorgt de cipier als een vader
voor zijn gevangenen, en deelt heel het dorp hun lief en leed. Er wordt zelfs een bal ter ere van de brave en verliefde
gevangene georganiseerd, waarop hijzelf en de dochter van de cipier zijn uitgenodigd.
Geregisseerd door Jef Bruyninckx met Charles Janssens, Co Flower en Paul Cammermans
Kortfilm van Richtie
Als de herstart van Basic Black op gang komt, wisselen Nicole en Kate boze blikken uit. Ava maakt indruk door op
het feestje op te dagen met Fynn op haar arm. Abigail zoekt steun bij Jennifer als ze wachten op nieuws over Thomas.
Het is Thanksgiving en dat wordt gevierd bij Eric en Quinn. Iedereen is er: de Forresters, Logans, Spencers,
Avants en Spectra's, en ze zijn allemaal voor een dagje aardig tegen elkaar.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 41, Prato Bormi, De Glans van Prémontré ,
Ten Huize van Mevrouw Sibenaeler 92 jaar eerste vrouw burgemeester (afl 31)
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Fishing Impossible episode 6
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Op Stap Zomer 2020
Huisgenoten
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Rolkrant 12.08
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 26
Sanne Leest
Huisgenoten
Vlaams Filmarchief

12/8/2020

11:00

De Wensenboom Ochtend

12/8/2020
12/8/2020

11:05
11:45
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Uw verhaal: De Marktkramer
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MuziekSpecial: Music Show Scotland
Denderland TV: Het Gemis
Tim Frazer jaagt op geheimzinninge moordenaar
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Eclips TV Op Stap: Petanque
Op Stap Zomer 2020
Moatje
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Het Gebeurde Vandaag In ...
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Walking the camino
Bolivië

Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 12 augustus
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sanne leest voor uit 'Meneer Doktoor', Peter Vandekerckhove, uitgeverij Roularta
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Cavalcade in Antwerpen - Provinciale historische stoet 1930 Wereldtentoonstelling 1930 Antwerpen (afl 32)
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
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.
Als de herstart van Basic Black op gang komt, wisselen Nicole en Kate boze blikken uit. Ava maakt indruk door op
het feestje op te dagen met Fynn op haar arm. Abigail zoekt steun bij Jennifer als ze wachten op nieuws over Thomas.
MuziekSpecial Music Show Scotland
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 1)
De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar
die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en
de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als
dienster in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar.
Tim Frazer ontdekt ondertussen een spoor. 1964
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter
observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 12 augustus
Het is Thanksgiving en dat wordt gevierd bij Eric en Quinn. Iedereen is er: de Forresters, Logans, Spencers,
Avants en Spectra's, en ze zijn allemaal voor een dagje aardig tegen elkaar.
In haar hoofd beleeft Taylor opnieuw de avond waarop ze Bill neerschoot. Ze is bang dat Bill haar alsnog verlinkt en
ze naar de gevangenis moet. Steffy probeert haar gerust te stellen. Liam en Brooke praten over hoe Bill is veranderd.
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, ...
Theresa, Nicole en Kate vieren het succes van Basic Black, maar Kate probeert met alle eer te gaan lopen. Eric is dronken.
Nicole probeert hem te ontnuchteren en hij belooft een taxi naar huis te nemen. Maar een ongeduldige Eric besluit
dat hij toch zelf zal rijden.
Op stap langs de Camino (Spanje)
Bolivië Afl. 1 - Salar De Uynuni
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Bolivië
Bolivië
Dierenrijk: Komodovaranen
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Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken
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Eclips TV Op Stap: Natuur Rune 2
Eclips TV op Stap: Koning Filip
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Walking the camino
Bolivië
Bolivië
Bolivië
Dierenrijk: Komodovaranen
Dierenrijk: Zwemmen met beren
Vrouwen en mannen van: Beurshandelaar
Stapland
Geluk ligt op het bord - Thorsten Schmidt - Denemarken
En Route Savoi Mont Blanc 1
Huisgenoten
De Rolkrant 13.08
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 27
Sanne Leest
Huisgenoten
De Wensenboom Ochtend
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Vlaams Filmarchief
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59
Carribean With Simon Reeve
De Zandmuze

Bolivië Afl. 2 - De Cholitas
Bolivië Afl. 3 - Bach in het Amazonewoud
Komodovaranen, Indonesië
Beurshandelaar in Patagonië
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken
Denderland TV: De Klankkast (afl. 1)
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, ...
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Nabij Winkelbroek staat een mooie molen. De molenaar is Wannes Coppens. Hij is bijzonder trots op zijn zoon Antoon.
Die is onderwijzer, dirigent van de fanfare, kunstschilder en heeft de naam grootste flierefuiter van Winkelbroek te zijn.
Door het huwelijk van Antoon met Louisa van de brouwerij hoopt de molenaar in het bezit te komen van een stuk grond.
Maar de oude brouwer is onverzettelijk. 1942, Jan Vanderheyden
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Theresa, Nicole en Kate vieren het succes van Basic Black, maar Kate probeert met alle eer te gaan lopen. Eric is dronken.
Nicole probeert hem te ontnuchteren en hij belooft een taxi naar huis te nemen. Maar een ongeduldige Eric besluit
dat hij toch zelf zal rijden.
In haar hoofd beleeft Taylor opnieuw de avond waarop ze Bill neerschoot. Ze is bang dat Bill haar alsnog verlinkt en
ze naar de gevangenis moet. Steffy probeert haar gerust te stellen. Liam en Brooke praten over hoe Bill is veranderd.
Vlaams Filmarchief stelt voor Cavalcade in Antwerpen - Provinciale historische stoet 1930 Wereldtentoonstelling 1930 Antwerpen (afl 32)
Op stap langs de Camino (Spanje)
Bolivië Afl. 1 - Salar De Uynuni
Bolivië Afl. 2 - De Cholitas
Bolivië Afl. 3 - Bach in het Amazonewoud
Komodovaranen, Indonesië
Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada
Beurshandelaar in Patagonië
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken
En Route Savoi Mont Blanc 1
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sanne leest voor uit Novecento van Alessandro Barrico, uitgegeven bij De Geus
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
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, ...
Vlaams Filmarchief stelt voor Groenland expeditie in 1930 door Alfred Wagener (afl 33)
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Carribean With Simon Reeve episode 3
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
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Grote Draslanden
Jobfixers BRC Rally
Op Stap Zomer 2020
De Daken van Los Angeles
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Denderland TV: De Liefdesdokter
De Wensenboom Avond
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59
You Gotta Stop
Bittere honing
Taragona
De Exelentie
Retro Eclips: Allemaal Beestjes
De Dingen Des Levens Afl. 12751

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Theresa, Nicole en Kate vieren het succes van Basic Black, maar Kate probeert met alle eer te gaan lopen. Eric is dronken.
Nicole probeert hem te ontnuchteren en hij belooft een taxi naar huis te nemen. Maar een ongeduldige Eric besluit
dat hij toch zelf zal rijden.
Ons Vorstenhuis, 1944
Denderland TV: De Klankkast (afl. 1)
Drie reporters van "De Avondgazet" zijn flink bij de hand, maar het leven is niet zo gemakkelijk wanneer men een strenge
uitgever heeft en die ook nog van de oude stempel is. Op een mooie dag tijdens een reportage ontmoet Tobi een meisje
dat hem helemaal niet bevalt. Het kleine Tinneke kan zeer lief zijn en wanneer zij iets wil bereiken dan lukt het haar
altijd. Wanneer in alle dagbladen een foto verschijnt van het drietal worden zij ontslagen. Wanneer Tobi op zoek gaat
naar ander werk, ontdekt hij dat een zwendelaar "De Avondgazet" wil afhandig maken. Tobi verwittigt zijn vroegere
werkgever en als dankbaarheid worden de "Drie flinke kerels" opnieuw in dienst genomen.
Jan Vanderheyden, 1938 met o.a. Nand Buyl, Jef Van Leemput
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter
observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
In haar hoofd beleeft Taylor opnieuw de avond waarop ze Bill neerschoot. Ze is bang dat Bill haar alsnog verlinkt en
ze naar de gevangenis moet. Steffy probeert haar gerust te stellen. Liam en Brooke praten over hoe Bill is veranderd.
Bill verzekert Taylor ervan dat hij zich aan zijn belofte zal houden. Liam en Steffy praten over Taylor. Liam vertrouwt
haar niet en wil dat ze bij baby Kelly uit de buurt blijft. Taylor gaat de confrontatie aan met Hope. Ze verwijt haar
dezelfde streken uit te halen als haar moeder.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
De modeshow is voorbij en was een groot succes. Victor en Maggie delen een warm moment. In het herenhuis maken
John en Marlena zich zorgen over Belle. In het ziekenhuis is het een gecontroleerde chaos als vier patiënten
binnenkomen van een auto ongeluk. Chad vindt de oorbel die Abigail heeft verloren.
Malaisië, De Grote Draslanden
Jobfixers BRC Rally
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
De Daken van Los Angeles
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 4)
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, ...
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
Taragona, korte speelfilm uit 1980
De Exelentie, korte speelfilm uit 1999
Retro Allemaal Beestjes afl 200
De modeshow is voorbij en was een groot succes. Victor en Maggie delen een warm moment. In het herenhuis maken
John en Marlena zich zorgen over Belle. In het ziekenhuis is het een gecontroleerde chaos als vier patiënten
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Vlaams Filmarchief
Jobfixers BRC Rally
Grote Draslanden
Op Bezoek: Een ongeloofelijke trein
Op Stap Zomer 2020
Op Bezoek: Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië
De Daken van Los Angeles
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Huisgenoten
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Rolkrant 14.08
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 28
Sanne Leest
Huisgenoten
Vlaams Filmarchief
Uw verhaal: Rok
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Clara

14/8/2020
14/8/2020
14/8/2020
14/8/2020
14/8/2020
14/8/2020
14/8/2020

13:55
14:00
14:20
14:45
15:05
15:25
16:05

Denderland TV: De Liefdesdokter
Bron van alle leven
De Man
Twaalf miljoen gaatjes
't Kan verkeren
Oud Antwerpen
Moatje

binnenkomen van een auto ongeluk. Chad vindt de oorbel die Abigail heeft verloren.
Bill verzekert Taylor ervan dat hij zich aan zijn belofte zal houden. Liam en Steffy praten over Taylor. Liam vertrouwt
haar niet en wil dat ze bij baby Kelly uit de buurt blijft. Taylor gaat de confrontatie aan met Hope. Ze verwijt haar
dezelfde streken uit te halen als haar moeder.
Vlaams Filmarchief stelt voor Groenland expeditie in 1930 door Alfred Wagener (afl 33)
Jobfixers BRC Rally
Malaisië, De Grote Draslanden
Een ongeloofelijke trein in Nepal
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië
De Daken van Los Angeles
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 14 augustus
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sanne leest een fragment uit De erfenis van Fontanelli, Andreas Eschbach, uitgegeven bij Karakter Uitgevers
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Oorlogsliefde deel 1 Een Duitse camion rijdt los door de vitrine
van een Wilrijks stamcafé. Emiel en Jozef Devillers moeten in nazi-Duitsland gaan werken. Daar leren ze de
gedeporteerde Katja en Klawa kennen. Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen, Kris De Munck begeleidt op
accordeon en zingt.
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
De modeshow is voorbij en was een groot succes. Victor en Maggie delen een warm moment. In het herenhuis maken
John en Marlena zich zorgen over Belle. In het ziekenhuis is het een gecontroleerde chaos als vier patiënten
binnenkomen van een auto ongeluk. Chad vindt de oorbel die Abigail heeft verloren.
Retro De Fantastische Ronde
De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden.
Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde het
meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en daaraan
ten onder ging. 1981
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 4)
Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984
De Man, korte speelfilm uit 1980
Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
We keren terug in het verleden van Antwerpen
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
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En Route Handen uit de mouwen
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Vlaams Filmarchief
Naar de markt Boedapest
En Route Handen uit de mouwen
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Simon Reeve's Sacred Rivers
Wijnland - Frankrijk
De Daken van Rome
Huisgenoten
De Rolkrant 15.08
Gebed uit Scherpenheuvel

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem ter
observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 14 augustus
Bill verzekert Taylor ervan dat hij zich aan zijn belofte zal houden. Liam en Steffy praten over Taylor. Liam vertrouwt
haar niet en wil dat ze bij baby Kelly uit de buurt blijft. Taylor gaat de confrontatie aan met Hope. Ze verwijt haar
dezelfde streken uit te halen als haar moeder.
Taylor steekt nog steeds een tirade af tegen Hope als Liam binnenkomt. Hij wil dat ze vertrekt. Hope heeft het gevoel dat
Liam een geheim over Taylor achterhoudt. Bill vertelt Steffy over de confrontatie met haar moeder. Hij vindt dat zijn
geduld op de proef wordt gesteld.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
De dokters opperen de vage mogelijkheid dat Eric's infectie bestreden kan worden met een agressieve
antibioticabehandeling. Nicole en Theresa waken bij het bed van respectievelijk Daniel en Brady. Joey geeft toe dat hij
verliefd was op een oudere vrouw.
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
En Route met Wallonië Blankenberge
Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
De Daken van Rome
Denderland TV: CULT (afl. 4)
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, ...
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Tussen Sana en de zee, korte speelfilm uit 1995.
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
De dokters opperen de vage mogelijkheid dat Eric's infectie bestreden kan worden met een agressieve
antibioticabehandeling. Nicole en Theresa waken bij het bed van respectievelijk Daniel en Brady. Joey geeft toe dat hij
verliefd was op een oudere vrouw.
Taylor steekt nog steeds een tirade af tegen Hope als Liam binnenkomt. Hij wil dat ze vertrekt. Hope heeft het gevoel dat
Liam een geheim over Taylor achterhoudt. Bill vertelt Steffy over de confrontatie met haar moeder. Hij vindt dat zijn
geduld op de proef wordt gesteld.
Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1
Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 2
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
De Daken van Rome
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
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Operation Grand Canyon with Dan Snow
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Vrouwen en mannen van: De vrouwelijke kampioenen boogschieten
Op Stap Zomer 2020
Fishing Impossible
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Wijnland - Frankrijk
Portugal
De Wensenboom Avond
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Denderland TV: 4'30"
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De Dingen Des Levens Afl. 12748

Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sanne leest uit ' kerstekind' van Diane De Keyzer, uitgeverij Manteau
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Artikel 140 korte speelfilm (1992) en Zij die terugkeerden uit
concentratiekampen (1982)
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 60
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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.
Muziekspecial met Umberto Tozzi
Muziekspecial met Jettie Pallettie
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
Denderland TV: CULT (afl. 4)
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord
wil plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële
vergunning te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee
in de aanvraag te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij
zijn bloemenzaak en zwerft wat rond. 1974.
De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn
moeder doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen
in het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij.
1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
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, ...
Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2
Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2
De vrouwelijke kampioenen boogschieten, Buthan
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Fishing Impossible episode 7
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal
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, ...
Denderland TV : 4'30" (afl 4)
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
Abigail en Jennifer haasten zich met een zieke Thomas naar het ziekenhuis. Chad laat een bericht achter voor Belle om
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Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Wijnland - Engeland
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Rolkrant 16.08
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 30
Sanne Leest
Vlaams Filmarchief
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De Herkenwijsjes aan zee
De Wensenboom Ochtend
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De Zandmuze
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Salvatore Adamo
Eclips TV Op Stap: Barbara Dex
Retro Eclips: Voor elk wat wils
Denderland TV: 4'30"
De Laatste Vriend
Na de liefde
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Het Gebeurde Vandaag In ...
Pasen

haar uit te nodigen voor het diner. Theresa is down, ondanks Brady's liefdesverklaring, omdat haar carrière voorbij
lijkt te zijn.
Als de herstart van Basic Black op gang komt, wisselen Nicole en Kate boze blikken uit. Ava maakt indruk door op
het feestje op te dagen met Fynn op haar arm. Abigail zoekt steun bij Jennifer als ze wachten op nieuws over Thomas.
Theresa, Nicole en Kate vieren het succes van Basic Black, maar Kate probeert met alle eer te gaan lopen. Eric is dronken.
Nicole probeert hem te ontnuchteren en hij belooft een taxi naar huis te nemen. Maar een ongeduldige Eric besluit
dat hij toch zelf zal rijden.
De modeshow is voorbij en was een groot succes. Victor en Maggie delen een warm moment. In het herenhuis maken
John en Marlena zich zorgen over Belle. In het ziekenhuis is het een gecontroleerde chaos als vier patiënten
binnenkomen van een auto ongeluk. Chad vindt de oorbel die Abigail heeft verloren.
De dokters opperen de vage mogelijkheid dat Eric's infectie bestreden kan worden met een agressieve
antibioticabehandeling. Nicole en Theresa waken bij het bed van respectievelijk Daniel en Brady. Joey geeft toe dat hij
verliefd was op een oudere vrouw.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Artikel 140 korte speelfilm (1992) en Zij die terugkeerden uit
concentratiekampen (1982)
Fishing Impossible episode 7
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste
manier om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Engeland, God Save Champagne
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 16 augustus
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sanne leest uit 'La superba' van Ilja Leonard Pfeiffer, uitgeverij de Arbeiderspers
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 54, De Leuvense vaart 250 jaar 2000 , Schoon Lier 2002 ,
Baankampioenschap beroepsrenners 1932 te Ter Hulpe
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams
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, ...
Huisgenoten - Francois Truffaut - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huisgenoten - Toots Thielemans - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huisgenoten - De Speelvogels, The Persuaders - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huisgenoten - Danny Kaye - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huisgenoten - Vladimir Cosma - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
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.
Muziekspecial met Salvatore Adamo
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Retro Voor elk wat wils
Denderland TV : 4'30" (afl 4)
De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)
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.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 16 augustus
Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt
zijn dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen.
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De Alpen
Stapland
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Denderland TV Schatten
Denderland TV Schatten
Want allen hebben gezondigd
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Richtie
Carribean With Simon Reeve
Op Stap Zomer 2020
De Alpen
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Stapland
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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De Herkenwijsjes aan zee
Het Gebeurde Vandaag In ...

De ontknoping speelt zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams
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, ...
Katie wacht tot Thorne op zijn werk is en heeft dan een gesprek met Bill over hun zoontje. Steffy praat met Liam en Hope
over de naderende feestdagen. Ze stelt voor hun meningsverschillen opzij te zetten.
Het is Thanksgiving en dat wordt gevierd bij Eric en Quinn. Iedereen is er: de Forresters, Logans, Spencers,
Avants en Spectra's, en ze zijn allemaal voor een dagje aardig tegen elkaar.
In haar hoofd beleeft Taylor opnieuw de avond waarop ze Bill neerschoot. Ze is bang dat Bill haar alsnog verlinkt en
ze naar de gevangenis moet. Steffy probeert haar gerust te stellen. Liam en Brooke praten over hoe Bill is veranderd.
Bill verzekert Taylor ervan dat hij zich aan zijn belofte zal houden. Liam en Steffy praten over Taylor. Liam vertrouwt
haar niet en wil dat ze bij baby Kelly uit de buurt blijft. Taylor gaat de confrontatie aan met Hope. Ze verwijt haar
dezelfde streken uit te halen als haar moeder.
Taylor steekt nog steeds een tirade af tegen Hope als Liam binnenkomt. Hij wil dat ze vertrekt. Hope heeft het gevoel dat
Liam een geheim over Taylor achterhoudt. Bill vertelt Steffy over de confrontatie met haar moeder. Hij vindt dat zijn
geduld op de proef wordt gesteld.
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
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, ...
Schatten op de schouw - Denderland TV
Schatten op de schouw - Denderland TV
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 54, De Leuvense vaart 250 jaar 2000 , Schoon Lier 2002 ,
Baankampioenschap beroepsrenners 1932 te Ter Hulpe
Kortfilm van Richtie
Carribean With Simon Reeve episode 1
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw
front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich tegen
Mussolini en Duitsland.
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 17 augustus

