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Prosecco
En Route
Op Stap Zomer 2020
Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden
Simon Reeve's Sacred Rivers

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 de bundel 'Lees je mee(r), een selectie van het lezerscollectief: Van de jongen die een eikenhouten stoeltje
at, Edward Van de Vendel uitgegeven door De Eenhoorn' (afl 6)
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 51, De tand des tijds 1985 (restauratie St. Romboutstoren Mechelen ),
Sometimes a wind blows 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. 31
Stapland - Andalusië (Spanje)
Ava oefent druk uit op Steve om met haar te vrijen, en hij beseft dat hij geen keuze heeft als hij Kayla wil redden. Theresa
en Nicole vertellen Brady over hun plan om Kate hen uit Basic Black te laten kopen en hun eigen modelijn te creëren.
Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70
Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)
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.
Tussen Sana en de zee, korte speelfilm uit 1995.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)
Iemand uit het verleden van Reese doet een serieuze bedreiging aan het adres van Zoe. Baby Kelly is ziek en wordt
onderzocht in het ziekenhuis. Liam gaat bij haar kijken, dus Hope gaat zonder hem naar het vliegveld.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Individuele voorstelling (afl. 17)
Ridge heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar: hij stelt Brooke en hun huwelijk voorop. Hope komt aan op de
vakantiebestemming, maar Liam kan vanwege het slechte weer nog niet vertrekken.
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, ...
Chase heeft een emotionele confrontatie met Ciara. Chad ontmoet Abigail en overtuigt haar uiteindelijk om in het huis
van zijn familie te gaan wonen. Lucas en Jennifer nemen Eric mee naar een AA-bijeenkomst.
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
En route najaar afl 23
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
De eerlijke keuken van het hoge noorden
Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1
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Prosecco
En Route
Op Stap Zomer 2020
Op Bezoek: De eerlijke keuken van het hoge noorden
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
Simon Reeve's Sacred Rivers
Africa with David Attenborough
De Corona Quiz

Huisgenoten
De Rolkrant 15.09
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 11
Sanne Leest
De Corona Quiz

Episode 2 Savannah
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Individuele voorstelling (afl. 17)
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 9)
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 31
Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd
in een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 1975. Geregisseerd door Paul Collet
en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel
Taragona, korte speelfilm uit 1980
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Individuele voorstelling (afl. 17)
Chase heeft een emotionele confrontatie met Ciara. Chad ontmoet Abigail en overtuigt haar uiteindelijk om in het huis
van zijn familie te gaan wonen. Lucas en Jennifer nemen Eric mee naar een AA-bijeenkomst.
Ridge heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar: hij stelt Brooke en hun huwelijk voorop. Hope komt aan op de
vakantiebestemming, maar Liam kan vanwege het slechte weer nog niet vertrekken.
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
En route najaar afl 23
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
De eerlijke keuken van het hoge noorden
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 1
Episode 2 Savannah
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.
Huisgenoten - Vandaag Georges Delerue - 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
Mijn moeder' Phara de Aguirre en Kaat Mensels, uitgegeven bij Lannoo (afl. 7)
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 4; Quo Vadis, Peru documentaire 1976
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. 32
De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en de
atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. Hitler pleegt
zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.
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Stockholm, Royal National City Park
Op Bezoek: De wentelwiek van Matafe
Naar de markt Toulouse
De Alpen
Fishing Impossible seiz 2
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: Het Gemis
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Chase heeft een emotionele confrontatie met Ciara. Chad ontmoet Abigail en overtuigt haar uiteindelijk om in het huis
van zijn familie te gaan wonen. Lucas en Jennifer nemen Eric mee naar een AA-bijeenkomst.
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 9)
Doodbrave leden van zangvereniging maken een onschuldig slippertje in de 'metropool' Antwerpen en dat leidt tot wat
drukte in hun provinciestadje Lier. Bijzonder vrije bewerking van Felix Timmermans' novelle De zachte keel uit de bundel
Pijp en tabak. Het filmdebuut van de populaire Vlaamse komiek Charles Janssens als 'Bonifacius'. De naderhand als
bekende regisseur bekendgeworden Fred Engelen debuteerde als filmacteur in de rol van de dirigent. 1939
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar
allerbeste vriend(in). Vandaag is Michel Follet 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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
Ridge heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar: hij stelt Brooke en hun huwelijk voorop. Hope komt aan op de
vakantiebestemming, maar Liam kan vanwege het slechte weer nog niet vertrekken.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Terwijl Hope zich door de weeën heen worstelt, zit Liam nog steeds vast in Los Angeles. Hij belt met Hope en vindt het
vreselijk dat hij niet bij haar kan zijn. Liam vraagt zijn vader om hulp. Op het eiland is maar één arts: Reese Buckingham.
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 en Ava zijn door de stormen gedwongen om te landen in Hawaï. Gabi vertelt Paul dat ze niet zoveel van
modellenwerk houdt als ze dacht.
Stockholm, Royal National City Park
De Wentelwiek van Matafe, La Reunion
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Fishing Impossible seiz 2 - afl 1
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 1)
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 32
1944 - De film gaat de sporen na van de deportatie van al de mannen van het dorp Meensel-Kiezegem. Het betreft de
Duitse wraakmaatregelen: een collaborateur, Gaston Merckx. Meerdere verdachten van het dorp werden gefusilleerd en
69 inwoners werden naar de concentratiekampen gestuurd.
De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden.
Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde het
meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en daaraan
ten onder ging. 1981
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Steve en Ava zijn door de stormen gedwongen om te landen in Hawaï. Gabi vertelt Paul dat ze niet zoveel van
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modellenwerk houdt als ze dacht.
Terwijl Hope zich door de weeën heen worstelt, zit Liam nog steeds vast in Los Angeles. Hij belt met Hope en vindt het
vreselijk dat hij niet bij haar kan zijn. Liam vraagt zijn vader om hulp. Op het eiland is maar één arts: Reese Buckingham.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 4; Quo Vadis, Peru documentaire 1976
Stockholm, Royal National City Park
De Wentelwiek van Matafe, La Reunion
Buffelkoersen in Zuid-India
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Fishing Impossible seiz 2 - 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.
Huisgenoten - Vandaag Lucille Ball - 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 'Verboden Liefdes'. Verhalen uit Boccacio's Decamarone, in een bewerking van Ed Franck,
Uitgegeven bij Davidsfonds
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 11, Himachal Pradesh kleinnood in de Himalaja doc. 1983
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. 33
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Steve en Ava zijn door de stormen gedwongen om te landen in Hawaï. Gabi vertelt Paul dat ze niet zoveel van
modellenwerk houdt als ze dacht.
Semino Rossi
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 1)
Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en
vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man
gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen.
Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946
You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
Terwijl Hope zich door de weeën heen worstelt, zit Liam nog steeds vast in Los Angeles. Hij belt met Hope en vindt het
vreselijk dat hij niet bij haar kan zijn. Liam vraagt zijn vader om hulp. Op het eiland is maar één arts: Reese Buckingham.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Reese wordt onder druk gezet door zijn geldeiser. Hij belt Zoe om te vragen of alles goed gaat. Bill heeft een helikopter
geregeld voor Liam, in de hoop dat hij op tijd bij Hope is voor de geboorte van zijn dochter. Brooke belt met Hope en
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En Route Handen uit de mouwen
Drones helpen de scheepvaart
Een Monikkenleven
Hemelbestormers
Stapland
Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: De Klankkast
De Wensenboom Avond
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Bron van alle leven
Peegie 1
Peegie 2
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
De Dingen Des Levens Afl. 12775
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Vlaams Filmarchief
En Route Handen uit de mouwen
Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder
Drones helpen de scheepvaart
Een Monikkenleven
Hemelbestormers
Stapland
Geluk ligt op het bord - Alexandre Gauthier - Frankrijk
De Corona Quiz

Huisgenoten
De Rolkrant 17.09
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 13
Sanne Leest
De Corona Quiz

maakt zich zorgen. Tijdens de bevalling verliest Hope het bewustzijn.
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 vertelt Chad dat hun vader dood is en dat Andre bijna stierf aan een explosie. Chad gaat naar Hope en
waarschuwt haar. Kate ontmoet Deimos en verneemt dingen over zijn verleden met Victor.
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Drones helpen de scheepvaart, Canada
Een Monikkenleven
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Denderland TV: De Klankkast (afl. 1)
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 33
Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 1
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 2
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Andre vertelt Chad dat hun vader dood is en dat Andre bijna stierf aan een explosie. Chad gaat naar Hope en
waarschuwt haar. Kate ontmoet Deimos en verneemt dingen over zijn verleden met Victor.
Reese wordt onder druk gezet door zijn geldeiser. Hij belt Zoe om te vragen of alles goed gaat. Bill heeft een helikopter
geregeld voor Liam, in de hoop dat hij op tijd bij Hope is voor de geboorte van zijn dochter. Brooke belt met Hope en
maakt zich zorgen. Tijdens de bevalling verliest Hope het bewustzijn.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 11, Himachal Pradesh kleinnood in de Himalaja doc. 1983
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar
Drones helpen de scheepvaart, Canada
Een Monikkenleven
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Geluk ligt op het bord met Alexandre Gauthier uit Frankrijk
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.
Huisgenoten - Vandaag Erik Vlaminck - 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 'Woesten' van Kris Van Steenberge, 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

17/9/2020

10:20 Vlaams Filmarchief

17/9/2020

11:10 De Wensenboom Ochtend

17/9/2020
17/9/2020
17/9/2020

11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 34
12:00 The Mekong with Sue Perkins
12:55 De Dingen Des Levens Afl. 12775

17/9/2020

13:35 Uw verhaal: Chocolade

17/9/2020
17/9/2020

13:45 Denderland TV: De Klankkast
13:50 Wonderdoktoor

17/9/2020

15:20 Kleistreken

17/9/2020
17/9/2020

15:30 Yesterday
16:00 De Corona Quiz

17/9/2020

16:10 Moatje

17/9/2020

16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7999

17/9/2020
17/9/2020

17:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8000

17/9/2020

17:30 De Wensenboom Namiddag

17/9/2020

17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12776

17/9/2020

18:15 Haute Maurienne Vanoise

17/9/2020
17/9/2020
17/9/2020
17/9/2020
17/9/2020

18:35
19:05
19:35
19:50
20:45

En Route Handen uit de mouwen
Jobfixers BRC Rally
Smaakmakkers 5
De Daken van Parijs
Grote Draslanden

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 53, Reuzegom Leuven sfeerfilm 2002 , Kerstmarkt 2000 in Leuven reportage
2000, Hemels gevoel toeristisch 2000, De appel animatiefilm 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. 34
The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC
Andre vertelt Chad dat hun vader dood is en dat Andre bijna stierf aan een explosie. Chad gaat naar Hope en
waarschuwt haar. Kate ontmoet Deimos en verneemt dingen over zijn verleden met Victor.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Denderland TV: De Klankkast (afl. 1)
Steven Martens wil zich als dorpsdokter vestigen. Zijn neef Boone, een sluwe boer, weet zo te schipperen dat Steven
optreedt als "Wonderdoktoor". Zo krijgt hij een uitgebreid kliënteel. Steven weigert met Marietje, de dochter van de
burgemeester, te trouwen. Daarom laat de verbolgen dorpspotentaat een onderzoek instellen, waarbij het diploma van
Steven moet boven komen. De jonge dokter is natuurlijk van vervolging ontslagen, maar de dorpelingen voelen zich
bedrogen en blijven weg. 1936 Jan Vanderheyden
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.
Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
Reese wordt onder druk gezet door zijn geldeiser. Hij belt Zoe om te vragen of alles goed gaat. Bill heeft een helikopter
geregeld voor Liam, in de hoop dat hij op tijd bij Hope is voor de geboorte van zijn dochter. Brooke belt met Hope en
maakt zich zorgen. Tijdens de bevalling verliest Hope het bewustzijn.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Brooke, Ridge en Bill wachten in spanning op een berichtje van Hope of Liam. Als Hope wakker wordt, zegt ze tegen Liam
dat ze een tweede naam heeft bedacht voor hun dochtertje. Maar dan heeft Liam een vreselijke mededeling voor haar...
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, ...
Kayla is hersteld van haar ontvoering. Steve belt Joey, die hem koelbloedig vertelt dat Kayla in orde is, maar hij niet
naar huis mag komen. Rafe confronteert Andre, en waarschuwt hem om weg te blijven van Hope.
Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement
Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.
Op het programma: sleehondenrace, biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Jobfixers BRC Rally
Smaakmakkers 5
De Daken van Parijs
Malaisië, De Grote Draslanden
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Huisgenoten
De Rolkrant 18.09
Gebed uit Scherpenheuvel
Eclips TV In Beweging Afl. 14
Sanne Leest
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De genologische geschiedenis
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 9)
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 34
De Excellentie, korte speelfilm uit 1999
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 3
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 4
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Kayla is hersteld van haar ontvoering. Steve belt Joey, die hem koelbloedig vertelt dat Kayla in orde is, maar hij niet
naar huis mag komen. Rafe confronteert Andre, en waarschuwt hem om weg te blijven van Hope.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 53, Reuzegom Leuven sfeerfilm 2002 , Kerstmarkt 2000 in Leuven reportage
2000, Hemels gevoel toeristisch 2000, De appel animatiefilm 1985
Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement
Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.
Op het programma: sleehondenrace, biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Jobfixers BRC Rally
Smaakmakkers 5
De Daken van Parijs
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
De genologische geschiedenis
Malaisië, 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.
Huisgenoten - Vandaag Fernandel - 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 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts,
uitgegeven bij Hoogland & VanKlaveren
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm 1978, De mannen van den John
muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee 1973,
Opening Bokrijk in 1954 door prins Albert
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. 35
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding. Philip Lambrechts was stafhouder aan de balie in Antwerpen en
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De Herkenwijsjes aan zee
Denderland TV: De Liefdesdokter
Ad Similis
Artikel 140
Taragona
Hete vuren
De Corona Quiz

Naar de markt Zagreb
Oeganda En route
En Route Handen uit de mouwen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Wijnland - China
De Daken van Tokio
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Denderland TV: CULT
De Wensenboom Avond

0:45 Retro Eclips: De Tommie Story
1:15 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12777

maakte in zijn jonge jaren de oorlog mee in Brecht. In 1944 leek het voor hem het centrum van de oorlog.
Kayla is hersteld van haar ontvoering. Steve belt Joey, die hem koelbloedig vertelt dat Kayla in orde is, maar hij niet
naar huis mag komen. Rafe confronteert Andre, en waarschuwt hem om weg te blijven van Hope.
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Sabien Tiels
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 9)
Ad Similis, korte speelfilm uit 1987
Artikel 140, korte speelfilm uit 1992
Taragona, korte speelfilm uit 1980
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Brooke, Ridge en Bill wachten in spanning op een berichtje van Hope of Liam. Als Hope wakker wordt, zegt ze tegen Liam
dat ze een tweede naam heeft bedacht voor hun dochtertje. Maar dan heeft Liam een vreselijke mededeling voor haar...
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Brooke, Ridge en Bill landen op Catalina Island en verheugen zich erop kennis te maken met baby Beth. Als ze het slechte
nieuws krijgen, vragen Bill en Liam aan dokter Buckingham wat er mis is gegaan. Hope wordt getroost door Brooke en
wil zo snel mogelijk naar huis
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, ...
Philip verneemt dat Kate tijd doorbrengt met Deimos. Brady heeft een verrassing voor Theresa. Belle loopt dan Shawn
tegen het lijf op het politiebureau en hoort dat hij besloten heeft om in Salem te blijven.
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
China, De wijngaarden van de Himalaya
De Daken van Tokio
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
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 35
Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België.
Hij woont in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij
oorlogje spelen in de bossen die zijn landhuis omringen.
1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai
Retro De Tommie Story
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Philip verneemt dat Kate tijd doorbrengt met Deimos. Brady heeft een verrassing voor Theresa. Belle loopt dan Shawn
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Naar de markt Zagreb
Oeganda En route
En Route Handen uit de mouwen
Op Stap Zomer 2020
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Wijnland - China
De Daken van Tokio
De Corona Quiz
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Huisgenoten
De Rolkrant 19.09
Gebed uit Scherpenheuvel
De Corona Quiz

19/9/2020

9:40 De Corona Quiz

19/9/2020

9:55 De Corona Quiz

19/9/2020

10:05 Vlaams Filmarchief

19/9/2020

11:05 De Wensenboom Ochtend

19/9/2020
19/9/2020

11:10 Yesterday
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12:00 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 33
12:40 Special Fats Domino deel 1
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13:30 Op Stap Zomer 2020
13:55 Denderland TV: CULT
14:00 Soeur Sourire

tegen het lijf op het politiebureau en hoort dat hij besloten heeft om in Salem te blijven.
Brooke, Ridge en Bill landen op Catalina Island en verheugen zich erop kennis te maken met baby Beth. Als ze het slechte
nieuws krijgen, vragen Bill en Liam aan dokter Buckingham wat er mis is gegaan. Hope wordt getroost door Brooke en
wil zo snel mogelijk naar huis
Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm 1978, De mannen van den John
muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee 1973,
Opening Bokrijk in 1954 door prins Albert
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
China, De wijngaarden van de Himalaya
De Daken van Tokio
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.
Huisgenoten - Alfred Hitchcock - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
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.
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.
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 16 , De blauwe planeet experiment film 1970,
Roll of on Roll on Lift of documentaire 1973, Randa korte speelfilm 1980, Manneke 17
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
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.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 33
Special Fats Domino - Film deel 1 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
Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in
de Rock and Roll Hall of Fame.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 40) in Vlaanderen
Denderland TV: CULT
De biografische film verhaalt het leven van de zingende Belgische kloosterzuster Jeannine Deckers, beter bekend als
Sœur Sourire. Een Belgisch-Franse film uit 2009, geregisseerd door Stijn Coninx met Jan Decleir,
Cécile de France en Sandrine Blancke
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Margriet Tussen De Mensen
Prosecco
Veroveraars van de Douro-Vallei
Dierenrijk: De olifant en de mens
De wijnen uit de Alpen 2020
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Fishing Impossible seiz 2
Naar de markt Riga
Dierenrijk: Zwemmen met beren
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
Brussels By Night
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20/9/2020

2:55 De Dingen Des Levens Afl. 12777

20/9/2020
20/9/2020
20/9/2020
20/9/2020
20/9/2020
20/9/2020

3:35
4:05
4:35
5:00
5:25
5:45

Prosecco
Veroveraars van de Douro-Vallei
Dierenrijk: Zwemmen met beren
Dierenrijk: De olifant en de mens
Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong
De wijnen uit de Alpen 2020
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Fishing Impossible seiz 2
Naar de markt Riga
Huisgenoten
Dierenrijk: Zwemmen met beren
De Rolkrant 20.09
Gebed uit Scherpenheuvel
De Corona Quiz

Futsal Topsport Antwerpen - Futsal My-Cars Chatelet - Zaalvoetbal
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
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Veroveraars van de Douro-Vallei
De olifant en de mens, Zambia
De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie.
Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse
wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in
Aix Les Bains, een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen.
Daarna dringt Ben door tot le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.
Fishing Impossible seiz 2 - afl 2
Naar de markt te Riga (Letland)
Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Individuele voorstelling (afl. 17)
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - - Individuele voorstelling (afl 16)
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
1983. De moordenaar Max wordt op zijn nachtelijke zwerftocht door Brussel gevolgd. Hij ontmoet een oude werkmakker,
het barmeisje Alice en de trambestuurder Abdel. Scenario Marc Didden
Chase heeft een emotionele confrontatie met Ciara. Chad ontmoet Abigail en overtuigt haar uiteindelijk om in het huis
van zijn familie te gaan wonen. Lucas en Jennifer nemen Eric mee naar een AA-bijeenkomst.
Steve en Ava zijn door de stormen gedwongen om te landen in Hawaï. Gabi vertelt Paul dat ze niet zoveel van
modellenwerk houdt als ze dacht.
Andre vertelt Chad dat hun vader dood is en dat Andre bijna stierf aan een explosie. Chad gaat naar Hope en
waarschuwt haar. Kate ontmoet Deimos en verneemt dingen over zijn verleden met Victor.
Kayla is hersteld van haar ontvoering. Steve belt Joey, die hem koelbloedig vertelt dat Kayla in orde is, maar hij niet
naar huis mag komen. Rafe confronteert Andre, en waarschuwt hem om weg te blijven van Hope.
Philip verneemt dat Kate tijd doorbrengt met Deimos. Brady heeft een verrassing voor Theresa. Belle loopt dan Shawn
tegen het lijf op het politiebureau en hoort dat hij besloten heeft om in Salem te blijven.
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Veroveraars van de Douro-Vallei
Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada
De olifant en de mens, Zambia
De nomaden van de Mekong, Vietnam
De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie.
Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse
wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in
Aix Les Bains, een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen.
Daarna dringt Ben door tot le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.
Fishing Impossible seiz 2 - afl 2
Naar de markt te Riga (Letland)
Huisgenoten -Yvette Horner - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada
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
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16:50 De Herkenwijsjes
17:35 Sportbeat op zondag
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De Herkenwijsjes
Huisgenoten compilatie
Lindsay Dichtbij
Improvisations sur l'Escaut

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
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.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 13, Verscheurde schoonheid documentaire 1990, Everything Big
documentaire 1993, Smidje Smee animatiefilm 1942, Navel van de Middellandse zee documentaire 1980
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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Huisgenoten - Compilatie - zomerprogramma met Michel Follet
Lindsay Dichtbij
Na een dansfeest, gaan de jongeren op boten varen op de Schelde. De beelden worden geïllustreerd door een amalgaam
muziekje. 1958
Denderland TV : 4'30" (afl 8)
1971. De Waterhoek is een gehucht aan de Schelde dat zijn rust dreigt te verliezen wanneer van hogerhand wordt
besloten een brug over de rivier te bouwen. De meeste dorpelingen verzetten zich terwijl sommigen brood zien in deze
modernisering. Tussen beide kampen schippert de sensuele Mira, die aanhoudt met alles wat een broek draagt.
Scenario Hugo Claus gebaseerd op een roman van Stijn Streuvels met Jan Decleir en Willeke van Ammelrooy
De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn
moeder doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen
in het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij.
1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven
Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt
zijn dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping
speelt zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel
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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Ridge heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar: hij stelt Brooke en hun huwelijk voorop. Hope komt aan op de
vakantiebestemming, maar Liam kan vanwege het slechte weer nog niet vertrekken.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - - Individuele voorstelling (afl 15)
Terwijl Hope zich door de weeën heen worstelt, zit Liam nog steeds vast in Los Angeles. Hij belt met Hope en vindt het
vreselijk dat hij niet bij haar kan zijn. Liam vraagt zijn vader om hulp. Op het eiland is maar één arts: Reese Buckingham.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - - Individuele voorstelling (afl 16)
Reese wordt onder druk gezet door zijn geldeiser. Hij belt Zoe om te vragen of alles goed gaat. Bill heeft een helikopter
geregeld voor Liam, in de hoop dat hij op tijd bij Hope is voor de geboorte van zijn dochter. Brooke belt met Hope en
maakt zich zorgen. Tijdens de bevalling verliest Hope het bewustzijn.
Voorstelling kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 - Individuele voorstelling (afl. 17)
Brooke, Ridge en Bill wachten in spanning op een berichtje van Hope of Liam. Als Hope wakker wordt, zegt ze tegen Liam
dat ze een tweede naam heeft bedacht voor hun dochtertje. Maar dan heeft Liam een vreselijke mededeling voor haar...
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Brooke, Ridge en Bill landen op Catalina Island en verheugen zich erop kennis te maken met baby Beth. Als ze het slechte
nieuws krijgen, vragen Bill en Liam aan dokter Buckingham wat er mis is gegaan. Hope wordt getroost door Brooke en
wil zo snel mogelijk naar huis
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
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Australia with Simon Reeve
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
Lhasa
De Herkenwijsjes
Huisgenoten

Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Peru, De Grote Draslanden
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
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 op Zondag: Wandelman (Afl 1)
De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals
hij het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij
een bouwbedrijf weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve
onderwijzeres. Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards •
Joris Collet • Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 13, Verscheurde schoonheid documentaire 1990, Everything Big
documentaire 1993, Smidje Smee animatiefilm 1942, Navel van de Middellandse zee documentaire 1980
Australia with Simon Reeve - BBC
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Peru, De Grote Draslanden
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Huisgenoten - Wim Sonneveld - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

