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Koshu, de regenwijn

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 Passe Vite, Paul de Moor, uitgeverij Lannoo
Huisgenoten - Laurel & Hardy - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 62, 6de nationale metselwedstrijd FVB report. 1973, Leuvense hulpdiensten
1982 documentaire
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 - De Stevensonroute (Frankrijk)
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.
Rafe helpt Hope met het opruimen van de plaats delict. Abigail is verdoofd door Chad's plotselinge aanzoek.
Andre onderbreekt het feest en beseft dat Chad niet langer onder zijn controle is. Ciara is woedend als Theo
een wrede boodschap in zijn kluisje vindt.
Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70
Schatten op de schouw - Denderland TV (afl. 6)
Taragona, korte speelfilm uit 1980
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
Psychiatrisch Verzorgingstehuis te Gent
Dementie - Reeks omtrent het thema dementie (afl 5)
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn
dagdagelijkse gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en
ze, vooraleer ze sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet
waarom hun tante de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.
Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het
allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst
een knappe jongedame te zijn geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en
dat tot grote ergernis van haar tante Cordula. Aflevering 2
Pam leidt Quinn af, terwijl Donna een jurk past voor Eric. Bill onthult aan Brooke dat zij de reden is dat hij Taylor niet
heeft aangegeven bij de politie. Bill wil geld uitgeven aan goede doelen, tot grote verbazing van Justin.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 1/3)
Ridge en Brooke praten over Bill en Taylor. Brooke noemt Taylor een gevaarlijke gek, maar Ridge denkt dat Bill
gevaarlijker is. Steffy geeft een feestje voor haar personeel. Zoe heeft haar vader, Reese, meegenomen en die blijkt
het goed te kunnen vinden met Taylor.
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 biedt Maggie wat troost. Eric heeft schuldgevoelens over het rijden onder invloed en het veroorzaken van
het ongeluk dat Daniël's leven kostte. Eduardo keert terug naar John. Hij heeft ook informatie - de naam en
het telefoonnummer van John's moeder.
Koshu, de regenwijn
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De Wensenboom Ochtend

Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Carribean With Simon Reeve episode 1
Episode 4 Cape
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 1/3)
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 6)
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 - Laurel & Hardy - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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.
In een cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in
een bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij
met zijn vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een
vroeger gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige
ondergang. 1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 1/3)
Theresa biedt Maggie wat troost. Eric heeft schuldgevoelens over het rijden onder invloed en het veroorzaken van
het ongeluk dat Daniël's leven kostte. Eduardo keert terug naar John. Hij heeft ook informatie - de naam en
het telefoonnummer van John's moeder.
Ridge en Brooke praten over Bill en Taylor. Brooke noemt Taylor een gevaarlijke gek, maar Ridge denkt dat Bill
gevaarlijker is. Steffy geeft een feestje voor haar personeel. Zoe heeft haar vader, Reese, meegenomen en die blijkt
het goed te kunnen vinden met Taylor.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 62, 6de nationale metselwedstrijd FVB report. 1973, Leuvense hulpdiensten
1982 documentaire
Braambos - Ecokerk
Koshu, de regenwijn
Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
En Route met Wallonië Blankenberge
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Carribean With Simon Reeve episode 1
Episode 4 Cape
Huisgenoten - Laurel & Hardy - 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 met Miss Belgium Elena
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Sanne leest voor uit dood van een soldaat, Johanna Spaey, uitg. Manteau
Huisgenoten - Johan Verminnen - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 5, Signapore Zuid-Oost Azië documentaire 1985,
Vignobles Roch-Cap-de-Rive documentaire 1980
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
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Munich, Englischer Garten
Rijden op het dak van de wereld
Naar de markt Barcelona
De Alpen
Fishing Impossible
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: Het Gemis
De Wensenboom Avond

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.
De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in
Rusland. Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt
de oorlog zich uit.
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.
Theresa biedt Maggie wat troost. Eric heeft schuldgevoelens over het rijden onder invloed en het veroorzaken van
het ongeluk dat Daniël's leven kostte. Eduardo keert terug naar John. Hij heeft ook informatie - de naam en
het telefoonnummer van John's moeder.
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 6)
De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van
Ernest Claes.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste
vriend(in). Vandaag is Hugo Broos te gast.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn
dagdagelijkse gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en
ze, vooraleer ze sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet
waarom hun tante de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.
Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het
allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst
een knappe jongedame te zijn geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en
dat tot grote ergernis van haar tante Cordula. Aflevering 3
Ridge en Brooke praten over Bill en Taylor. Brooke noemt Taylor een gevaarlijke gek, maar Ridge denkt dat Bill
gevaarlijker is. Steffy geeft een feestje voor haar personeel. Zoe heeft haar vader, Reese, meegenomen en die blijkt
het goed te kunnen vinden met Taylor.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 2/3)
Hope praat met Liam over de situatie met Taylor. Liam ziet het positief in, maar Hope wil haar liever uit de buurt houden
van baby Kelly. En ook Brooke maakt zich zorgen om de baby's en Taylor. Taylor heeft het moeilijk op het feestje
van Steffy. Ze stort haar hart uit bij Ridge.
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, ...
Andre daagt op bij Hope en wil antwoord op de vraag waar zijn vader heen is gegaan. Eric wordt wakker in zijn kamer
en treft Brady aan. Theresa brengt Tate naar het ziekenhuis om Brady te zien. Victor wil er graag zijn voor Maggie,
zoals ze dat ook was voor hem nadat Bo stierf.
Munich, Englischer Garten
Rijden op het Dak van de Wereld, India
Naar de markt Barcelona
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Fishing Impossible episode 8
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 2/3)
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 6)
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
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Dementie
Special Fats Domino deel 2

uitdaging, ...
Huisgenoten - Johan Verminnen - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
1939. Een melodramatische volkskomedie met Bruyninckx als flinke van het platteland, verliefd op de dochter van een
kasteelheer. Door de nood gedwongen beproeft hij zijn geluk in Antwerpen, dat loopt niet van een leien dakje maar
uiteindelijk zal de met de helm geboren jongeman onrecht en beproeving overwinnen. Komedie van Jan Vanderheyden
met o.a. Jef Bruyninckx, Nand Buyl, Tilly Janssens, Germaine Loosveldt en Fred Engelen.
Jillali, het jonge koetsiertje uit Meknès, is de enige broodwinner van een grote familie. Hij wacht op klanten aan de
poort van de stad. De taxi's doen hem steeds heviger concurrentie aan. Een Europeaan, aangelokt door een romantische
rondrit, neemt plaats in de koets van Jillali. Tijdens de rit ontstaat sympathie die al snel plaats maakt voor echte
vriendschap. Bij het afscheid laat de vreemdeling vaag doorschemeren dat hij wellicht iets kan ondernemen om Jillali
een beter bestaan in Europa te bezorgen. 1965
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 2/3)
Andre daagt op bij Hope en wil antwoord op de vraag waar zijn vader heen is gegaan. Eric wordt wakker in zijn kamer
en treft Brady aan. Theresa brengt Tate naar het ziekenhuis om Brady te zien. Victor wil er graag zijn voor Maggie,
zoals ze dat ook was voor hem nadat Bo stierf.
Hope praat met Liam over de situatie met Taylor. Liam ziet het positief in, maar Hope wil haar liever uit de buurt houden
van baby Kelly. En ook Brooke maakt zich zorgen om de baby's en Taylor. Taylor heeft het moeilijk op het feestje
van Steffy. Ze stort haar hart uit bij Ridge.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 5, Signapore Zuid-Oost Azië documentaire 1985,
Vignobles Roch-Cap-de-Rive documentaire 1980
Munich, Englischer Garten
Rijden op het Dak van de Wereld, India
Naar de markt Barcelona
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Fishing Impossible episode 8
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Huisgenoten - Johan Verminnen - 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 met Miss Belgium Elena
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Sanne leest voor uit 'doodgeboren' van Jan Bleyen.
Huisgenoten - Pierre Etaix - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 6, Maleisië Azië in miniatuur documentaire 1985, Mijnheer Dingemans
en Madame Babbel speelf. 1943
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.
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.
Andre daagt op bij Hope en wil antwoord op de vraag waar zijn vader heen is gegaan. Eric wordt wakker in zijn kamer
en treft Brady aan. Theresa brengt Tate naar het ziekenhuis om Brady te zien. Victor wil er graag zijn voor Maggie,
zoals ze dat ook was voor hem nadat Bo stierf.
Dementie - Reeks omtrent het thema dementie (afl 8)
Fats Domino - Film deel 2 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey,
24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende
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Jagen op Pythons
Op jacht met de Aboriginals
Pelgrimstocht naar de Heilige Berg
Muziek bij Evenaar: Matchmaking festival
Muziek bij Evenaar: Mississippi Blues
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Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: De Klankkast
De Wensenboom Avond
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 48

Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen
in de Rock and Roll Hall of Fame.
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 6)
Handige fotografe Jo Markus werkt voor een Antwerps weekblad en wordt wegens haar adellijke moeder de "Prinses"
genoemd. Haar collega-reporters Piet en Pierre komen overal te laat en zij is hen steeds te snel af. De vader van Jo,
professor Markus, verdient met zijn wetenschappelijk werk weinig geld en zit in financiële problemen. Jo wil wat
bijverdienen en opent een bierkelder. Hier worden echter al snel duistere zaken gepland zoals een overval op een
diamantslijperij. Het reportersduo Piet en Pierre verlenen hun medewerking aan de overval om de primeur te hebben.
1956 Edith Kiel
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn
dagdagelijkse gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en
ze, vooraleer ze sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet
waarom hun tante de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.
Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het
allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst
een knappe jongedame te zijn geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en
dat tot grote ergernis van haar tante Cordula. Aflevering 4
Hope praat met Liam over de situatie met Taylor. Liam ziet het positief in, maar Hope wil haar liever uit de buurt houden
van baby Kelly. En ook Brooke maakt zich zorgen om de baby's en Taylor. Taylor heeft het moeilijk op het feestje
van Steffy. Ze stort haar hart uit bij Ridge.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 3/3)
Zoe vertelt Xander haar zorgen over wat er gaande is tussen haar vader en Taylor. Liam en Steffy zijn het niet eens
over Taylor: is het vertrouwd om haar alleen te laten met baby Kelly?
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, ...
Hope realiseert zich dat ze de moord op Dr. Malcolm moet bekennen. Steve geeft aan Kayla door dat Ava beweert dat zij
en Steve een zoon hebben die op de zwarte markt is verkocht. Ava slaat Kayla neer en sleept haar de kamer in.
Abigail informeert Jennifer en JJ dat zij en Chad gaan trouwen.
Jagen op Pythons
Op jacht met de Aboriginals, Australië
Pelgrimstocht naar de Heilige Berg, Tanzania
Matchmaking festival te Ierland
Mississippi Blues
Ontdek Peru
De school op het Titicacameer, Peru
De Samba van de Ufo's, Brazilië
Acai, De Purperen parel van het Amazonewoud, Brazilië
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 3/3)
Denderland TV: De Klankkast (afl. 6)
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 - Pierre Etaix - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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Geluk ligt op het bord - Pier Giorgio Parini - Italië
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Yesterday
Ten Huize Goetgebuer

Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 1
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 3/3)
Hope realiseert zich dat ze de moord op Dr. Malcolm moet bekennen. Steve geeft aan Kayla door dat Ava beweert dat zij
en Steve een zoon hebben die op de zwarte markt is verkocht. Ava slaat Kayla neer en sleept haar de kamer in.
Abigail informeert Jennifer en JJ dat zij en Chad gaan trouwen.
Zoe vertelt Xander haar zorgen over wat er gaande is tussen haar vader en Taylor. Liam en Steffy zijn het niet eens
over Taylor: is het vertrouwd om haar alleen te laten met baby Kelly?
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 6, Maleisië Azië in miniatuur documentaire 1985, Mijnheer Dingemans en
Madame Babbel speelf. 1943
Koshu, de regenwijn
Jagen op Pythons
Op jacht met de Aboriginals, Australië
Pelgrimstocht naar de Heilige Berg, Tanzania
Matchmaking festival te Ierland
Mississippi Blues
De school op het Titicacameer, Peru
De Samba van de Ufo's, Brazilië
Acai, De Purperen parel van het Amazonewoud, Brazilië
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Geluk ligt op het bord met Pier Giorgio Parini uit Italië
Huisgenoten - Pierre Etaix - 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 met Miss Belgium Elena
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Sanne leest uit 'De bourgondiërs'2/2, Bart Van Loo, uitgeverij De bezige bij
Huisgenoten - Jan Bosschaert - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 7, Borneo documentaire 1985, De Wijdgetakte boom documentaire 1957
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.
Australia with Simon Reeve - BBC
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.
Hope realiseert zich dat ze de moord op Dr. Malcolm moet bekennen. Steve geeft aan Kayla door dat Ava beweert dat zij
en Steve een zoon hebben die op de zwarte markt is verkocht. Ava slaat Kayla neer en sleept haar de kamer in.
Abigail informeert Jennifer en JJ dat zij en Chad gaan trouwen.
Denderland TV: De Klankkast (afl. 6)
1954 van Edith Kiel -Dokter Peeters heeft onverwacht van zijn oom een huis geërfd maar heeft nog niet de gelegenheid
gehad om het aan zijn vrouw te vertellen door het vele werk. De dag nadien ontdekt hij dat er in dat huis een cabaret is.
Felix is blij dat hij nog niets aan zijn vrouw heeft gezegd en wil eerst wel eens met de meisjes kennis maken.
Bij zijn bezoek wordt hij echter herkend en alles dreigt nu aan het licht komen. Hij schakelt zijn dubbelganger,
Louis Appel de marktkramer, in die vanaf nu voor de huisdokter moet doorgaan.
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn
dagdagelijkse gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 49
Perte total
Mam'zelle Souris
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En Route met Wallonië Blankenberge
Jobfixers BRC Rally
Op Stap Zomer 2020
De Daken van Barcelona
Thomas De Sterk
Grote Draslanden

ze, vooraleer ze sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet
waarom hun tante de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.
Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het
allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst
een knappe jongedame te zijn geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en
dat tot grote ergernis van haar tante Cordula. Aflevering 5
Zoe vertelt Xander haar zorgen over wat er gaande is tussen haar vader en Taylor. Liam en Steffy zijn het niet eens
over Taylor: is het vertrouwd om haar alleen te laten met baby Kelly?
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 1/3)
Taylor praat met Reese over Brooke. Hij steunt haar en er volgt een kus. Steffy is boos omdat iedereen haar moeder
als een bedreiging ziet. Hope is bang dat Brooke haar mond voorbijpraat.
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, ...
Roman stelt vragen aan Hope over haar bekentenis. Philip vraagt Belle of ze met hem naar Las Vegas wil gaan. Eve vertelt
Claire dat ze een zangauditie heeft gekregen bij Juilliard. Victor wordt geconfronteerd met Deimos. Philip lijkt verbaasd
te horen dat Victor nog een broer heeft.
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.
En Route met Wallonië Blankenberge
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 Barcelona
Peru, De Grote Draslanden
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 1/3)
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 6)
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 - Jan Bosschaert - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Perte total , een film van Dan Key en Chris Devos
Mam'zelle Souris - Sletches
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 1/3)
Roman stelt vragen aan Hope over haar bekentenis. Philip vraagt Belle of ze met hem naar Las Vegas wil gaan. Eve vertelt
Claire dat ze een zangauditie heeft gekregen bij Juilliard. Victor wordt geconfronteerd met Deimos. Philip lijkt verbaasd
te horen dat Victor nog een broer heeft.
Taylor praat met Reese over Brooke. Hij steunt haar en er volgt een kus. Steffy is boos omdat iedereen haar moeder
als een bedreiging ziet. Hope is bang dat Brooke haar mond voorbijpraat.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 7, Borneo documentaire 1985, De Wijdgetakte boom documentaire 1957
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.
En Route met Wallonië Blankenberge
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 Barcelona
En route special met Thomas De Sterk
Peru, De Grote Draslanden
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De Herkenwijsjes aan zee
Denderland TV: De Liefdesdokter
De Hemel op Aarde

28/8/2020

15:45

Een beetje oud

28/8/2020

16:00

Piet Bekaert

28/8/2020

16:15

Ten Huize Goetgebuer

28/8/2020

16:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 7985

28/8/2020
28/8/2020

17:00
17:05

Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 7986

28/8/2020

17:30

De Wensenboom Namiddag

Huisgenoten - Jan Bosschaert - 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 met Miss Belgium Elena
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Sanne leest voor uit Reiskoorts, Diane Broeckhoven, Uitgeverij The house of books
Huisgenoten - Jacques Brel - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 8, Groenland documentaire 1978.
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 - Een mitrailleursalvo boven de kast. Cesar Impens uit Wetteren
heeft zijn identiteitskaart laten vervalsen en van de 1 een 6 gemaakt - in 1921 of in 1926 geboren, hij was plots te jong
om te gaan werken in Duitsland. Hij verstopt zich ook, maar daarna gaat de Gestapo op zoek naar hem.
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.
Roman stelt vragen aan Hope over haar bekentenis. Philip vraagt Belle of ze met hem naar Las Vegas wil gaan. Eve vertelt
Claire dat ze een zangauditie heeft gekregen bij Juilliard. Victor wordt geconfronteerd met Deimos. Philip lijkt verbaasd
te horen dat Victor nog een broer heeft.
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 6)
1954. Charles Engel, bijgenaamd "Engeltje" heeft een gelukkig gezin. Zijn vrouw Martje heeft een café "De Hemel op
aarde" en hun enige zoon Alex zal binnen enkele dagen trouwen. Tijdens zijn legerdienst heeft Alex een zangeres Eva
ontmoet die nu het huwelijksbootje van Alex aan het wankelen brengt. Komische toestanden met Charles Janssens
op zijn best. 1954
Humoristische, tedere en weemoedige weergave van een greep uit het leven van een oud ventje, waarvan het bestaan
draait rond kleine dingen.
Piet Bekaert (1939-2000) is een buitenbeentje in de Belgische kunstwereld. Hij studeert binnenhuisarchitectuur in Gent .
en vervolmaakt zich in New York. Hij verblijft enkele jaren in Amerika waar hij voor een architectenbureau werkt.
In 1973 richt hij zijn eigen zaak op als meubelontwerper in Gent. Hij is een artistieke duizendpoot
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn
dagdagelijkse gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en
ze, vooraleer ze sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet
waarom hun tante de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.
Cordula vreest dat tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het
allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst
een knappe jongedame te zijn geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en
dat tot grote ergernis van haar tante Cordula. Aflevering 6
Taylor praat met Reese over Brooke. Hij steunt haar en er volgt een kus. Steffy is boos omdat iedereen haar moeder
als een bedreiging ziet. Hope is bang dat Brooke haar mond voorbijpraat.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 2/3)
Brooke en Hope zijn het niet eens of ze Katie en Donna moeten inlichten over Taylor. Zoe en Xander delen een intiem
moment, maar worden gestoord door Tiffany en Reese. Steffy nodigt haar moeder uit tijdelijk bij haar te komen wonen.
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
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Naar de markt Riga
Oeganda En route
En Route Handen uit de mouwen
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Wijnland -Duitsland
De Daken van Buenos Aires
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: CULT
De Wensenboom Avond
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 50
Vlees
Retro Eclips: Premetro Antwerpen
Retro In De Schaduw Van De Annapurna
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
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Mooi en Meedogenloos Afl. 7986
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Vlaams Filmarchief
Europapark 2018
Naar de markt Riga
Oeganda En route
En Route Handen uit de mouwen
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Wijnland -Duitsland
De Daken van Buenos Aires
Huisgenoten
De Rolkrant 29.08
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips in beweging MB
Eclips in beweging MB
Sanne Leest
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 48
MuziekSpecial Jimmy Colman 3
MuziekSpecial Jimmy Colman 4

uitdaging, ...
Nicole is opgesloten in Daniel's appartement. Maggie is bang dat Deimos gekomen is om wraak te nemen op Victor.
Belle en Philip komen aan bij hun suite, en ze kust hem. Marlena verneemt van John dat hij misschien zijn moeder
heeft gevonden.
Naar de markt te Riga (Letland)
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan
Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
De Daken van Buenos Aires
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 2/3)
Denderland TV: CULT (afl. 6)
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 - Jacques Brel - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
Retro Premetro Antwerpen
Retro Eclips: In De Schaduw Van De Annapurna
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 2/3)
Nicole is opgesloten in Daniel's appartement. Maggie is bang dat Deimos gekomen is om wraak te nemen op Victor.
Belle en Philip komen aan bij hun suite, en ze kust hem. Marlena verneemt van John dat hij misschien zijn moeder
heeft gevonden.
Brooke en Hope zijn het niet eens of ze Katie en Donna moeten inlichten over Taylor. Zoe en Xander delen een intiem
moment, maar worden gestoord door Tiffany en Reese. Steffy nodigt haar moeder uit tijdelijk bij haar te komen wonen.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 8, Groenland documentaire 1978.
Europa in 1 dag? Het kan. Europa Park tot 4 keer uitgeroepen tot het beste attractiepark ter wereld!
Naar de markt te Riga (Letland)
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan
Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
De Daken van Buenos Aires
Huisgenoten - Jacques Brel - 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 met Miss Belgium Elena
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Sanne leest voor uit de wondere historie van Judocus Vijd en het lam Gods , Karen Dierickx.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het manneke 9, Klein Tibet documentaire 1980
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 80
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Muziekspecial van Jimmy Colman Villamayor (deel 3)
Muziekspecial van Jimmy Colman Villamayor (deel 4)
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Op Stap Zomer 2020
Uw verhaal: Jef D'hondt
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Denderland TV: CULT
Jeux d'automne
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Leven en dood op het land
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Taragona
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Margriet Tussen De Mensen
De Wensenboom Namiddag
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Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Ganges with Sue Perkins
Op Stap Zomer 2020
Fishing Impossible
Naar de markt Wenen
Wijnland -Duitsland
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
De Wensenboom Avond
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Denderland TV: 4'30"
Na de liefde
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Bastaard halve prijs
Bron van alle leven
De Dingen Des Levens Afl. 12758
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1:55

De Dingen Des Levens Afl. 12759
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De Dingen Des Levens Afl. 12760
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De Dingen Des Levens Afl. 12761
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3:55

De Dingen Des Levens Afl. 12762

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. 6)
Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk
met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij
een jachtpartij dodelijk te laten verongelukken.
1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen
"In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft.
Jan bemint Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen
druk voorbereidingen hiervoor treft.
Taragona, korte speelfilm uit 1980
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 3/3)
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, ...
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Fishing Impossible episode 9
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 3/3)
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 6)
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.
Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973
Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984
Theresa biedt Maggie wat troost. Eric heeft schuldgevoelens over het rijden onder invloed en het veroorzaken van
het ongeluk dat Daniël's leven kostte. Eduardo keert terug naar John. Hij heeft ook informatie - de naam en
het telefoonnummer van John's moeder.
Andre daagt op bij Hope en wil antwoord op de vraag waar zijn vader heen is gegaan. Eric wordt wakker in zijn kamer
en treft Brady aan. Theresa brengt Tate naar het ziekenhuis om Brady te zien. Victor wil er graag zijn voor Maggie,
zoals ze dat ook was voor hem nadat Bo stierf.
Hope realiseert zich dat ze de moord op Dr. Malcolm moet bekennen. Steve geeft aan Kayla door dat Ava beweert dat zij
en Steve een zoon hebben die op de zwarte markt is verkocht. Ava slaat Kayla neer en sleept haar de kamer in.
Abigail informeert Jennifer en JJ dat zij en Chad gaan trouwen.
Roman stelt vragen aan Hope over haar bekentenis. Philip vraagt Belle of ze met hem naar Las Vegas wil gaan. Eve vertelt
Claire dat ze een zangauditie heeft gekregen bij Juilliard. Victor wordt geconfronteerd met Deimos. Philip lijkt verbaasd
te horen dat Victor nog een broer heeft.
Nicole is opgesloten in Daniel's appartement. Maggie is bang dat Deimos gekomen is om wraak te nemen op Victor.
Belle en Philip komen aan bij hun suite, en ze kust hem. Marlena verneemt van John dat hij misschien zijn moeder
heeft gevonden.
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Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Ganges with Sue Perkins
Fishing Impossible
Naar de markt Wenen
De Rolkrant 30.08
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips in beweging MB
Eclips in beweging MB
Sanne Leest
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes aan zee
Huisgenoten op zaterdag
Thee Met Een Verhaal
Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht
Jeus van Moeder Crisje
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Hee, Dag Meneer
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Denderland TV: 4'30"
De ooggetuige
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Prelude tot de dageraad
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De Wensenboom Namiddag
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De Herkenwijsjes aan zee
Sportbeat op zondag
Mooi en Meedogenloos Afl. 7982
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 7983
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 7984
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 7985
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 7986

Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC
Fishing Impossible episode 9
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
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 met Miss Belgium Elena
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Sanne leest voor de geniale vriendin van Elena Ferrante.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 10, Rajastan documentaire 1982, Ksjmir documentaire 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, ...
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Boogie Boy
Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht in het Arjaantheater te Geraardsbergen
Jeus van Moeder Crisje - Een leven in twee werelden - Documentaire naar het jonge leven van een Medium genaamd
Jozef Rulof. Regie: Richtie
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 : 4'30" (afl 6)
Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich
overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.
Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar
vader. Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan.
Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning
een feestje georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 1958
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, ...
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Boogie Boy
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Ridge en Brooke praten over Bill en Taylor. Brooke noemt Taylor een gevaarlijke gek, maar Ridge denkt dat Bill
gevaarlijker is. Steffy geeft een feestje voor haar personeel. Zoe heeft haar vader, Reese, meegenomen en die blijkt
het goed te kunnen vinden met Taylor.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 1/3)
Hope praat met Liam over de situatie met Taylor. Liam ziet het positief in, maar Hope wil haar liever uit de buurt houden
van baby Kelly. En ook Brooke maakt zich zorgen om de baby's en Taylor. Taylor heeft het moeilijk op het feestje
van Steffy. Ze stort haar hart uit bij Ridge.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 2/3)
Zoe vertelt Xander haar zorgen over wat er gaande is tussen haar vader en Taylor. Liam en Steffy zijn het niet eens
over Taylor: is het vertrouwd om haar alleen te laten met baby Kelly?
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie West-Vlaanderen (deel 3/3)
Taylor praat met Reese over Brooke. Hij steunt haar en er volgt een kus. Steffy is boos omdat iedereen haar moeder
als een bedreiging ziet. Hope is bang dat Brooke haar mond voorbijpraat.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 1/3)
Brooke en Hope zijn het niet eens of ze Katie en Donna moeten inlichten over Taylor. Zoe en Xander delen een intiem
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
De Wensenboom Avond

30/8/2020
30/8/2020
30/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020
31/8/2020

23:10
23:15
23:40
0:05
0:35
1:40
2:45
3:10
4:10
5:05
6:00
6:30
7:20

Denderland TV Schatten
De Man
Ad Similis
Artikel 140
Vlaams Filmarchief
Carribean With Simon Reeve
Op Stap Zomer 2020
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
Op Stap Zomer 2020
Mekka
De Herkenwijsjes aan zee

moment, maar worden gestoord door Tiffany en Reese. Steffy nodigt haar moeder uit tijdelijk bij haar te komen wonen.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 2/3)
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Canada, De Grote Draslanden
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
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 (afl. 7)
De Man, korte speelfilm uit 1980
Ad Similis, korte speelfilm uit 1987
Artikel 140, korte speelfilm uit 1992
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 10, Rajastan documentaire 1982, Ksjmir documentaire 1982
Carribean With Simon Reeve episode 3
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Canada, De Grote Draslanden
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Op bezoek naar Mekka
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Boogie Boy

