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Lazarote, De vulkaanwijn
En Route
Op Stap Zomer 2020
Lekker Weg
Carribean With Simon Reeve
Africa with David Attenborough
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV : Generator
De Wensenboom Avond

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 gruwelijke rijmen van Roald Dahl.
Huisgenoten - Louis De Funes - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West documentaire 1982, Lakah documentaire 1981
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. 41
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
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.
Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 80
Schatten op de schouw - Denderland TV (afl. 7)
Tragikomedie over vier jonge meisjes, een actrice, een zangeres, een danseres en een studente die samen op gemeubelde
kamers wonen en hun strijd om hun toekomst. België 1941. Drama van Jan Vanderheyden.
Met o.a. Louisa Colpijn, Martha Dua, Vera Bosmans, Marina Candael en Toontje Janssens.
Wegwijs in de persoonsvolgende financiering.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine
maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de
landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
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.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 3/3)
Brooke treft Taylor aan bij baby Kelly. Ze schrikt als ze hoort dat ze bij Steffy is ingetrokken. Steffy vertelt Taylor dat ze
blij is dat Kelly binnenkort een halfzusje krijgt. Sally wil een sportkledinglijn opzetten en bespreekt dit met Wyatt.
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 vraagt Hope om terug te komen. Rafe onthult dat hij verliefd is op Hope. In het ziekenhuis verneemt Jennifer
dat ze een gewonde wervel heeft, die op een zenuw drukte. In New Orleans spreekt John met zijn moeder, Maude.
Lazarote, De vulkaanwijn
Mooiste bestemmingen op aarde
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Carribean With Simon Reeve episode 2
Episode 5 Sahara
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 3/3)
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 7)
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, ...
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Vlaams Filmarchief
Sporters en hun geloof
Lazarote, De vulkaanwijn
En Route
Op Stap Zomer 2020
Lekker Weg
Carribean With Simon Reeve
Africa with David Attenborough
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Thee Met Een Verhaal 08
Ouder worden
Denderland TV : Generator
Uit Hetzelfde Nest
Eclips en Vrienden BV - Marijn Devalck

1/9/2020

16:00

De Corona Quiz

1/9/2020

16:10

Aan de oevers van de Leie

Huisgenoten - Louis De Funes - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 41
Een lach en een traan in Antwerpse volksfilm rond drie vrolijke zeelui die in de havenbuurt liefde en rust opzoeken maar
verwikkeld geraken in smokkelzaak. Scenario van Edith Kiel. Mooi gefotografeerde Antwerpse wijken en haven. 1937
Komedie van Jan Vanderheyden. Met o.a. Frits Vaerewyck, Jef Bruyninckx, Rezy Venus, Oscar Ferket en Maria Vinck.
Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen
en 61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel
van zijn vader. De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 3/3)
Roman vraagt Hope om terug te komen. Rafe onthult dat hij verliefd is op Hope. In het ziekenhuis verneemt Jennifer
dat ze een gewonde wervel heeft, die op een zenuw drukte. In New Orleans spreekt John met zijn moeder, Maude.
Brooke treft Taylor aan bij baby Kelly. Ze schrikt als ze hoort dat ze bij Steffy is ingetrokken. Steffy vertelt Taylor dat ze
blij is dat Kelly binnenkort een halfzusje krijgt. Sally wil een sportkledinglijn opzetten en bespreekt dit met Wyatt.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West documentaire 1982, Lakah documentaire 1981
Sporters en hun geloof
Lazarote, De vulkaanwijn
Mooiste bestemmingen op aarde
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Carribean With Simon Reeve episode 2
Episode 5 Sahara
Huisgenoten - Louis De Funes - 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 een kleine geschiedenis van alledaagse dingen van Harry Stalknecht.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 1)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Twaalf miljoen gaatjes korte speelfilm 1984, Een mens Mr. Lieberman
korte speelfilm 1981, Bron van alle leven korte speelfilm 1984, Tussen Sana en de zee korte speelfilm 1995
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. 42
Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore,
Midway, Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.
Roman vraagt Hope om terug te komen. Rafe onthult dat hij verliefd is op Hope. In het ziekenhuis verneemt Jennifer
dat ze een gewonde wervel heeft, die op een zenuw drukte. In New Orleans spreekt John met zijn moeder, Maude.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Reeks omtrent ouder worden (afl 1) Over wijsheid over de jaren .
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 7)
België 1952. Komedie van Edith Kiel. Met o.a. Jos Gevers, Charles Janssens, Jaak de Voght, Gella Allaert en Jan de Vel.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste
vriend(in). Vandaag is Marijn Devalck te gast.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 1)
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
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Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Alleen op de wereld

Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine
maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de
landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
Brooke treft Taylor aan bij baby Kelly. Ze schrikt als ze hoort dat ze bij Steffy is ingetrokken. Steffy vertelt Taylor dat ze
blij is dat Kelly binnenkort een halfzusje krijgt. Sally wil een sportkledinglijn opzetten en bespreekt dit met Wyatt.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 1/3)
Wyatt en Sally praten over hun gevoelens voor elkaar. Hope en Steffy hebben ruzie over de aanwezigheid van Taylor.
Liam probeert tussenbeide te komen. Hope reageert anders dan verwacht. Brooke gaat met haar zorgen over Taylor naar
Bill toe. Hij kiest partij voor 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, ...
John draait de rollen om bij Maude en Vadim, de man die haar opdroeg John te drogeren. Theresa en Kate ruziën weer
tijdens een fotoshoot en zijn verbaasd om een rouwende Nicole aan het werk te zien gaan. Gabi en Paul schitteren
op de fotoshoot.
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland
Naar de markt te Riga (Letland)
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Fishing Impossible episode 9
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 1/3)
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 7)
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, ...
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 1)
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 42
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
Vertellingen
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 1/3)
John draait de rollen om bij Maude en Vadim, de man die haar opdroeg John te drogeren. Theresa en Kate ruziën weer
tijdens een fotoshoot en zijn verbaasd om een rouwende Nicole aan het werk te zien gaan. Gabi en Paul schitteren
op de fotoshoot.
Wyatt en Sally praten over hun gevoelens voor elkaar. Hope en Steffy hebben ruzie over de aanwezigheid van Taylor.
Liam probeert tussenbeide te komen. Hope reageert anders dan verwacht. Brooke gaat met haar zorgen over Taylor naar
Bill toe. Hij kiest partij voor Taylor.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 46, Twaalf miljoen gaatjes korte speelfilm 1984, Een mens Mr. Lieberman
korte speelfilm 1981, Bron van alle leven korte speelfilm 1984, Tussen Sana en de zee korte speelfilm 1995
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland
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Spiel Mir Eine
Ulisses Rocha
Ouder worden
Denderland TV: Het Gemis
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De Wensenboom Namiddag

Paardenraces in de outback, Australië
Naar de markt te Riga (Letland)
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Fishing Impossible episode 9
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 1)
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 Nobel Streven van Frits Van Oostrom.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 2)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 48, Max Selen; kunstenaar documentaire 1980, De kruisweg van Max Selen
sfeerfilm 1980, Kroniek van een vreemde ontmoeting korte speelfilm 1985
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. 43
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
John draait de rollen om bij Maude en Vadim, de man die haar opdroeg John te drogeren. Theresa en Kate ruziën weer
tijdens een fotoshoot en zijn verbaasd om een rouwende Nicole aan het werk te zien gaan. Gabi en Paul schitteren
op de fotoshoot.
Muziekspecial met Spiel Mir Eine
Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten
Reeks omtrent ouder worden (afl 2) Over kracht van de kunsten.
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 7)
De weduwe Fien Appel, eigenares van een pasteibakkerij, is de buurvrouw van cafébaas Camille, een weduwnaar.
Camille zou dolgraag met Fien willen trouwen maar zij denkt eerst en vooral aan de toekomst van haar dochters.
Haar knecht Julleke, die veel van de dochters houdt, vreest dat Camille zijn bazin niet zal kunnen overhalen en
geeft Camille de raad een gepaste vrouw te vinden via een huwelijksmakelaar. Hij maakt een rendez-vous in de bar
"In het Paradijs". Edith Kiel, 1957.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 2)
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine
maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de
landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Wyatt en Sally praten over hun gevoelens voor elkaar. Hope en Steffy hebben ruzie over de aanwezigheid van Taylor.
Liam probeert tussenbeide te komen. Hope reageert anders dan verwacht. Brooke gaat met haar zorgen over Taylor naar
Bill toe. Hij kiest partij voor Taylor.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 2/3)
Hope en Liam liggen nog steeds niet op één lijn als het gaat over Taylor. Hope wil boven alles haar dochter beschermen en
begint te twijfelen aan haar relatie met Liam. Bill vertelt Brooke waarom hij zo veranderd is.
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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Vrouwen en mannen van: Princessen van de fashion week
Vrouwen en mannen van: Levende godinnen
Op jacht met de Aboriginals
Muziek bij Evenaar: Shang Wenjie, Chinees Tieneridool
Muziek bij Evenaar: Tango Forever
Art Car
De keuken van de Allen-Clan
Marokko
Bolivië
Bolivië
Stapland
Geluk ligt op het bord - Modest Amaro - Polen
De Corona Quiz

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 trekt alles uit de kast om Chad ervan te overtuigen dat Stefano vermist is of erger nog. Belle en Philip vertoeven
nog steeds in Las Vegas. Philip bezoekt Victor om zaken te bespreken. Philip gaat naar Deimos en probeert opnieuw
uit hun overeenkomst te komen.
Princessen van de fashion week, Sri Lanka
Levende godinnen
Op jacht met de Aboriginals, Australië
Shang Wenjie, Chinees Tieneridool, China
Tango Forever, Argentinië
Art Cat, Texas
De keuken van de Allen-Clan in Ierland
Marokko: De Wijngaarden van Meknes
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 2/3)
Denderland TV: De Klankkast (afl. 7)
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, ...
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 2)
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 43
Blunderkomedie met kleine komiek Janssens die zijn naar het buitenland gevluchte broer Bergers wil helpen, maar zelf
het slachtoffer wordt van smokkelaarsbende in drugs aan de Antwerpse haven. België 1953.
Komedie van Edith Kiel. Met o.a. Charles Janssens, Piet Bergers, Paul S'Jongers, Louise Lausanne en Marcel Hendrickx.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 2/3)
Andre trekt alles uit de kast om Chad ervan te overtuigen dat Stefano vermist is of erger nog. Belle en Philip vertoeven
nog steeds in Las Vegas. Philip bezoekt Victor om zaken te bespreken. Philip gaat naar Deimos en probeert opnieuw
uit hun overeenkomst te komen.
Hope en Liam liggen nog steeds niet op één lijn als het gaat over Taylor. Hope wil boven alles haar dochter beschermen en
begint te twijfelen aan haar relatie met Liam. Bill vertelt Brooke waarom hij zo veranderd is.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 48, Max Selen; kunstenaar documentaire 1980, De kruisweg van Max Selen
sfeerfilm 1980, Kroniek van een vreemde ontmoeting korte speelfilm 1985
Princessen van de fashion week, Sri Lanka
Levende godinnen
Op jacht met de Aboriginals, Australië
Shang Wenjie, Chinees Tieneridool, China
Tango Forever, Argentinië
Art Cat, Texas
De keuken van de Allen-Clan in Ierland
Marokko: De Wijngaarden van Meknes
Bolivië Afl. 2 - De Cholitas
Bolivië Afl. 3 - Bach in het Amazonewoud
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Geluk ligt op het bord met Modest Amaro uit Polen
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
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De Dingen Des Levens Afl. 12766

(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 2)
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 Zondag dus, samengesteld doorhet lezerscollectief Wablieft en uitgegeven door uitgeverij 'vrijdag' .
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 3)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 49, De Schelde van bron tot monding documentaire 1995,
De bom muziekfilmpje 1984, Leegstaande huizen korte speelfilm 1988
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
Andre trekt alles uit de kast om Chad ervan te overtuigen dat Stefano vermist is of erger nog. Belle en Philip vertoeven
nog steeds in Las Vegas. Philip bezoekt Victor om zaken te bespreken. Philip gaat naar Deimos en probeert opnieuw
uit hun overeenkomst te komen.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
Reeks omtrent ouder worden (afl 8) Over een voorbeeld zijn.
Denderland TV: De Klankkast (afl. 7)
Ferdinand Julia Jozef (Nand) Buyl was een Vlaams acteur en regisseur en wordt gezien als een van de pioniers
van de Vlaamse theater-, televisie- en filmwereld.
Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn grootmoeder, een kleurrijke mix van Booms en Antwerps
is dat. De verhalen zijn avontuurlijk, grappig of poëtisch en ontsproten uit zuivere verbeelding, maar telkens met een
knipoog naar de kleistreek van honderd jaar geleden. O ja: een streek is een gebied, maar ook een ondeugende daad. Afl. 1
Twee legendes uit Schelle zijn verwerkt in één verhaal: De Straffe Vloeker en de Witte Juffra.
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 3)
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine
maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de
landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Hope en Liam liggen nog steeds niet op één lijn als het gaat over Taylor. Hope wil boven alles haar dochter beschermen en
begint te twijfelen aan haar relatie met Liam. Bill vertelt Brooke waarom hij zo veranderd is.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 3/3)
In een gesprek met Brooke en Hope verdedigt Liam Taylor. Hij haalt het verleden erbij en vindt dat Brooke zich te veel
bemoeit met zijn huwelijk. Taylor gaat de confrontatie aan met Brooke. Ze vindt het niet eerlijk dat Hope en zij Steffy
dwingen te kiezen tussen haar moeder en haar dochtertje. Reese vangt toevallig dit gesprek op en bemoeit zich ermee.
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, ...
Steve maakt zich zorgen dat Kayla geen contact heeft gezocht en komt erachter dat ze nooit heeft ingecheckt in haar hotel
in DC. Joey vertelt Ava dat hij van haar houdt en denkt dat ze samen moeten weglopen. In de kelder verbergt Andre zich
voor de onderhoudsploeg.
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Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend

Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk
vershil Mercy Ships maakt in de wereld
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
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 Buenos Aires
Gabon, De Grote Draslanden
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 3/3)
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 7)
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, ...
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 3)
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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
Artikel 140, korte speelfilm uit 1992
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 3/3)
Steve maakt zich zorgen dat Kayla geen contact heeft gezocht en komt erachter dat ze nooit heeft ingecheckt in haar hotel
in DC. Joey vertelt Ava dat hij van haar houdt en denkt dat ze samen moeten weglopen. In de kelder verbergt Andre zich
voor de onderhoudsploeg.
In een gesprek met Brooke en Hope verdedigt Liam Taylor. Hij haalt het verleden erbij en vindt dat Brooke zich te veel
bemoeit met zijn huwelijk. Taylor gaat de confrontatie aan met Brooke. Ze vindt het niet eerlijk dat Hope en zij Steffy
dwingen te kiezen tussen haar moeder en haar dochtertje. Reese vangt toevallig dit gesprek op en bemoeit zich ermee.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 49, De Schelde van bron tot monding documentaire 1995,
De bom muziekfilmpje 1984, Leegstaande huizen korte speelfilm 1988
Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk
vershil Mercy Ships maakt in de wereld
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
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 Buenos Aires
Kongo - Oman - Nepal
Gabon, De Grote Draslanden
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 3)
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 voor uit visje bij de thee van Annie MG Smidt.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 4)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 50, De ongenadige Everest report. beklimming berg 1995
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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Naar de markt Firenze
Oeganda En route
En Route Handen uit de mouwen
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Wijnland - Spanje
De Daken van New York
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: CULT
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.
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. De tocht van Pierre Roobaert uit Lot naar het gevangenkamp
van Stalag, Sandbostel. Een verhaal over moed, volharding, en vriendschap.
Steve maakt zich zorgen dat Kayla geen contact heeft gezocht en komt erachter dat ze nooit heeft ingecheckt in haar hotel
in DC. Joey vertelt Ava dat hij van haar houdt en denkt dat ze samen moeten weglopen. In de kelder verbergt Andre zich
voor de onderhoudsploeg.
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Dean.
Reeks omtrent ouder worden (afl 5). Over Goed oud worden
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 7)
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
De Excellentie, korte speelfilm uit 1999
De geschiedenis van de luchtverbinding tussen België en Congo. Vanaf het begin met Edmond Thieffry in 1925 tot
de duizendste vlucht in maart 1950. 1950
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 4)
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine
maakt in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de
landelijke bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
In een gesprek met Brooke en Hope verdedigt Liam Taylor. Hij haalt het verleden erbij en vindt dat Brooke zich te veel
bemoeit met zijn huwelijk. Taylor gaat de confrontatie aan met Brooke. Ze vindt het niet eerlijk dat Hope en zij Steffy
dwingen te kiezen tussen haar moeder en haar dochtertje. Reese vangt toevallig dit gesprek op en bemoeit zich ermee.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Reese neemt het voor Taylor op en eist excuses van Brooke. Brooke is verbijsterd. Maya is terug uit Europa en gaat
meteen de strijd aan met Zoe. Ze heeft slecht nieuws voor Brooke.
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, ...
Steve realiseert zich dat hij zijn en Ava's zoon moet vinden om Ava te laten vertellen waar ze Kayla vasthoudt.
Roman vertrouwt Rafe zijn boosheid over Eric's situatie toe. Andre keert terug naar het DiMera herenhuis, nadat hij de
explosie heeft overleefd.
Naar de markt te Firenze (Italië)
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3
Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland
Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
De Daken van New York
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Denderland TV: CULT
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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Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 43
MuziekSpecial: Glennis Grace
Op Stap Zomer 2020
Uw verhaal: Els Beyens

uitdaging, ...
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 4)
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar,
maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door
drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt
vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972
Taragona, korte speelfilm uit 1980
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Steve realiseert zich dat hij zijn en Ava's zoon moet vinden om Ava te laten vertellen waar ze Kayla vasthoudt.
Roman vertrouwt Rafe zijn boosheid over Eric's situatie toe. Andre keert terug naar het DiMera herenhuis, nadat hij de
explosie heeft overleefd.
Reese neemt het voor Taylor op en eist excuses van Brooke. Brooke is verbijsterd. Maya is terug uit Europa en gaat
meteen de strijd aan met Zoe. Ze heeft slecht nieuws voor Brooke.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 50, De ongenadige Everest report. beklimming berg 1995
Burlen in Chabrehez - Oeganda
Naar de markt te Firenze (Italië)
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3
Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland
Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
De Daken van New York
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 4)
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 1)
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 2)
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Probleem Berlijn documentaire 1959, De Muur 1959,
Berlin bleibt doch Berlin reisfilm uit 1975.
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
Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn grootmoeder, een kleurrijke mix van Booms en Antwerps
is dat. De verhalen zijn avontuurlijk, grappig of poëtisch en ontsproten uit zuivere verbeelding, maar telkens met een
knipoog naar de kleistreek van honderd jaar geleden. O ja: een streek is een gebied, maar ook een ondeugende daad. Afl. 1
Twee legendes uit Schelle zijn verwerkt in één verhaal: De Straffe Vloeker en de Witte Juffra.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 43
Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour
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
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Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Ganges with Sue Perkins

ongewone anekdote
Reeks omtrent ouder worden (afl 6) Over oude mensen die een voorbeeld waren
Denderland TV: CULT
Het bejaardentehuis Sempa Vivax is niets te gek om de oude dag plezierig te maken. Een nabootsing van een Derde
Wereldoorlog is maar één van de festiviteiten. Het is dan ook de laatste rustplaats van rijke en excentrieke mensen.
Als een politicus een plaatsje wil, zien ze een mogelijkheid de dreigende onteigening af te weren. De directeur ziet wel wat
in de kleindochter van de politicus. 1985 Geregisseerd door Jean-Pierre De Decker
In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet
Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een
kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel,
op te vrolijken. Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil
wordt uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 1972.
Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet
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, ...
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Koshu, de regenwijn
Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Fishing Impossible episode 10
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
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 7)
De familie Heylen komt al vier jaar bijeen in de dorpspastorij om het overlijden van moeder Heylen te herdenken.
Nathalie Heylen is de huishoudster van de dienstdoende pastoor, bijgenaamd Deedee, op wie ze heimelijk verliefd is.
Een aangetrouwde Brusselaar Gigi is de 'ongewenste' in de groep. Door het overmatig eten en drinken dreigt het
familiefeest uit de hand te lopen...1990 Geregisseerd door Hugo Claus met Frank Aendenboom, Brit Alen en Jan Decleir.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Probleem Berlijn documentaire 1959, De Muur 1959, Berlin bleibt
doch Berlin reisfilm uit 1975.
Roman vraagt Hope om terug te komen. Rafe onthult dat hij verliefd is op Hope. In het ziekenhuis verneemt Jennifer
dat ze een gewonde wervel heeft, die op een zenuw drukte. In New Orleans spreekt John met zijn moeder, Maude.
John draait de rollen om bij Maude en Vadim, de man die haar opdroeg John te drogeren. Theresa en Kate ruziën weer
tijdens een fotoshoot en zijn verbaasd om een rouwende Nicole aan het werk te zien gaan. Gabi en Paul schitteren
op de fotoshoot.
Andre trekt alles uit de kast om Chad ervan te overtuigen dat Stefano vermist is of erger nog. Belle en Philip vertoeven
nog steeds in Las Vegas. Philip bezoekt Victor om zaken te bespreken. Philip gaat naar Deimos en probeert opnieuw
uit hun overeenkomst te komen.
Steve maakt zich zorgen dat Kayla geen contact heeft gezocht en komt erachter dat ze nooit heeft ingecheckt in haar hotel
in DC. Joey vertelt Ava dat hij van haar houdt en denkt dat ze samen moeten weglopen. In de kelder verbergt Andre zich
voor de onderhoudsploeg.
Steve realiseert zich dat hij zijn en Ava's zoon moet vinden om Ava te laten vertellen waar ze Kayla vasthoudt.
Roman vertrouwt Rafe zijn boosheid over Eric's situatie toe. Andre keert terug naar het DiMera herenhuis, nadat hij de
explosie heeft overleefd.
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Ganges with Sue Perkins Episode 2 - BBC
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Ouder worden
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 7991

Fishing Impossible episode 10
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 1
weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 3)
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 1
weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in de
(letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 4)
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 60, De Fontinen van Pehodroiels documentaire 1977,
Shoukat documentaire 1979, Lourdes documentaire 1978, Daisy en Juliaan reportage 1977.
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
Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet
Hans Hinterseer
Reeks omtrent ouder worden (afl 7) - Over onze maatschappij en andere culturen.
Denderland TV : 4'30" (afl 7)
1983. Boer Vermeulen regeert als een autoritaire patriarch over zijn hele erf. Vooral tussen vader en zoon Louis heerst
rivaliteit. Wanneer Louis dan ook nog met de melkmeid begint te scharrelen, wordt het Vermeulen te veel.
Een klassieker van de Vlaamde fim, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stijn Streuvels.
Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om in
zijn cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven.
Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein
die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon
in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette. 1962.
Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Brooke treft Taylor aan bij baby Kelly. Ze schrikt als ze hoort dat ze bij Steffy is ingetrokken. Steffy vertelt Taylor dat ze
blij is dat Kelly binnenkort een halfzusje krijgt. Sally wil een sportkledinglijn opzetten en bespreekt dit met Wyatt.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Oost-Vlaanderen (deel 3/3)
Wyatt en Sally praten over hun gevoelens voor elkaar. Hope en Steffy hebben ruzie over de aanwezigheid van Taylor.
Liam probeert tussenbeide te komen. Hope reageert anders dan verwacht. Brooke gaat met haar zorgen over Taylor naar
Bill toe. Hij kiest partij voor Taylor.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 1/3)
Hope en Liam liggen nog steeds niet op één lijn als het gaat over Taylor. Hope wil boven alles haar dochter beschermen en
begint te twijfelen aan haar relatie met Liam. Bill vertelt Brooke waarom hij zo veranderd is.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 2/3)
In een gesprek met Brooke en Hope verdedigt Liam Taylor. Hij haalt het verleden erbij en vindt dat Brooke zich te veel
bemoeit met zijn huwelijk. Taylor gaat de confrontatie aan met Brooke. Ze vindt het niet eerlijk dat Hope en zij Steffy
dwingen te kiezen tussen haar moeder en haar dochtertje. Reese vangt toevallig dit gesprek op en bemoeit zich ermee.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Provincie Limburg (deel 3/3)
Reese neemt het voor Taylor op en eist excuses van Brooke. Brooke is verbijsterd. Maya is terug uit Europa en gaat
meteen de strijd aan met Zoe. Ze heeft slecht nieuws voor Brooke.
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Australia with Simon Reeve
Op Stap Zomer 2020
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
Op Stap Zomer 2020
Balkanoorlog
De Herkenwijsjes aan zee

Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Malaisië, De Grote Draslanden
Stapland - Andalusië (Spanje)
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
Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij
haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van
een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug
te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren
naar huis te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als
een koningin, verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 1985. Luc Monheim,
Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, Jean Lescat,
Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 60, De Fontinen van Pehodroiels documentaire 1977,
Shoukat documentaire 1979, Lourdes documentaire 1978, Daisy en Juliaan reportage 1977.
Australia with Simon Reeve - BBC
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Malaisië, De Grote Draslanden
Stapland - Andalusië (Spanje)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Balkanoorlog , 1994
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke

