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De wijngaarden van het Wilde Westen
En Route Handen uit de mouwen
Dierenrijk: Komodovaranen
Via PanAm
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Carribean With Simon Reeve

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit dood van een soldaat, Johanna Spaey, uitg. Manteau
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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 , Roat to devotion documentaire 1979
De eerste coronagolf was best wel hevig voor bewoners, familie en medewerkers in WZC De Vliet, Zele en WZC Sint Jozef,
Moerzeke. Een impressie-document doorspekt met dagboekfragmenten van medewerkers.
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Belle komt aan om Steve naar het politiebureau te brengen waar ze nog een laatste ontmoeting met Justin hebben voordat
ze naar de rechtbank gaan. Chase keert terug naar Jennifer's huis, breekt in om zijn spullen te halen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70
Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden
willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte naast
een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en op deze
manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving onthullen.
1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo
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.
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.
Zoe gaat nog een stapje verder in het bedrog als ze Hope kennis laat maken met Flo. Wyatt drukt Liam op het hart nog eens
goed na te denken over Hopes verzoek om voor Steffy, Kelly en Phoebe te kiezen.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Flo en Wyatt komen elkaar toevallig tegen en ze praten over hun verleden. Liam maakt zich zorgen over het contact tussen
Zoe's en Flo, als Hope hem vertelt over haar ontmoeting met Phoebes biologische moeder.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Pamela verbaast Steve, Kayla, Belle, Roman en Justin door te beweren dat Steve Ava heeft vermoord. Theresa stelt Brady
gerust na Victor's hartaanval. Summer en Maggie hebben een emotioneel moment voordat Maggie wordt geopereerd.
De wijngaarden van het Wilde Westen
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Komodovaranen, Indonesië
Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten
die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust
van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit
voet zette.
Carribean With Simon Reeve episode 3
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Nachtprogrammatie Evenaar
Fishing Impossible seiz 2
Vrouwen en mannen van: De kleermaker van de Popes
Naar de markt Freiburg
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Episode 1 Kalahari
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 16)
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.
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.
Rose' is een bekroonde korte film, geregisseerd door Ritchie Vermeire en Dilgesh Rojbeyani. De korte film vertelt
het verhaal van een jong meisje dat lijdt aan aplastische anemie, een zeldzame bloedziekte. Als de verzekering weigert
de ziekte te erkennen en de kosten te dekken, wordt het leven een hel voor Rose en haar moeder. De film is gebaseerd
op waargebeurde verhalen, waaronder het eigen verhaal van Ritchie Vermeire. Hij leed aan dezelfde ziekte als Rose.
Na een stamceltransplantatie herstelde hij uiteindelijk van de ziekte.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Fishing Impossible seiz 2 - afl 1
De kleermaker van de Popes, Griekenland
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
De wijngaarden van het Wilde Westen
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Komodovaranen, Indonesië
Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten
die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust
van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit
voet zette.
Carribean With Simon Reeve episode 3
Episode 1 Kalahari
Flo en Wyatt komen elkaar toevallig tegen en ze praten over hun verleden. Liam maakt zich zorgen over het contact tussen
Zoe's en Flo, als Hope hem vertelt over haar ontmoeting met Phoebes biologische moeder.
Pamela verbaast Steve, Kayla, Belle, Roman en Justin door te beweren dat Steve Ava heeft vermoord. Theresa stelt Brady
gerust na Victor's hartaanval. Summer en Maggie hebben een emotioneel moment voordat Maggie wordt geopereerd.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'doodgeboren' van Jan Bleyen.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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 38 en Perk die Heerlijke deel 2 (afl 29)
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
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Nachtprogrammatie Evenaar
Al het water van de wereld Deel 01

Retro De Stem Der Stilte
Pamela verbaast Steve, Kayla, Belle, Roman en Justin door te beweren dat Steve Ava heeft vermoord. Theresa stelt Brady
gerust na Victor's hartaanval. Summer en Maggie hebben een emotioneel moment voordat Maggie wordt geopereerd.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland TV Maandag: Generator (Afl. 16)
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. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
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.
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.
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Flo en Wyatt komen elkaar toevallig tegen en ze praten over hun verleden. Liam maakt zich zorgen over het contact tussen
Zoe's en Flo, als Hope hem vertelt over haar ontmoeting met Phoebes biologische moeder.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
De spanning loopt op als Zoe en Xander erover praten hoeveel beter ze zijn als ze samen zijn. Wyatt nodigt Flo, Hope en
Liam uit voor een etentje met hem en Sally. De spanning is om te snijden.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Abigail blijft achtervolgd door Ben - dromend en zelfs hallucinerend is hij teruggekomen om haar te beschimpen.
Kayla wordt een beetje duizelig. Later gaat ze naar het ziekenhuis en nadat ze uit de lift is gestapt, wordt ze weer licht
in het hoofd en stort ze in.
Miss Verkiezingen Brussel, Vlaams Brabant en Waals Brabant. Organisatie Miss Belgium
Naar de markt te Turijn (Italië)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Fishing Impossible episode 10
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Denderland TV Maandag: Het Gemis (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
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.
Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven
die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976
Een man blijft verdwaasd achter na het overlijden van zijn echtgenote. Vreemde voorvallen in zijn huis brengen hem totaal
in de war. De volgende ochtend komt de begrafenisondernemer het lichaam van de overleden echtgenote ophalen.
Hij merkt dat de man eveneens overleden is en dat het lichaam van de vrouw glimlacht.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Al het water van de wereld Deel 01
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Al het water van de wereld Deel 02
Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1
Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2
Naar de markt te Turijn (Italië)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Fishing Impossible episode 10
De spanning loopt op als Zoe en Xander erover praten hoeveel beter ze zijn als ze samen zijn. Wyatt nodigt Flo, Hope en
Liam uit voor een etentje met hem en Sally. De spanning is om te snijden.
Abigail blijft achtervolgd door Ben - dromend en zelfs hallucinerend is hij teruggekomen om haar te beschimpen.
Kayla wordt een beetje duizelig. Later gaat ze naar het ziekenhuis en nadat ze uit de lift is gestapt, wordt ze weer licht
in het hoofd en stort ze in.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit 'De bourgondiërs'2/2, Bart Van Loo, uitgeverij De bezige bij
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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 60, Met de camera door Heverlee report. 1971
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Muziekspecial met Jettie Pallettie
Abigail blijft achtervolgd door Ben - dromend en zelfs hallucinerend is hij teruggekomen om haar te beschimpen.
Kayla wordt een beetje duizelig. Later gaat ze naar het ziekenhuis en nadat ze uit de lift is gestapt, wordt ze weer licht
in het hoofd en stort ze in.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland TV Maandag: Het Gemis (Afl. 1)
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen - Aflevering 2/6
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.
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.
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.
De spanning loopt op als Zoe en Xander erover praten hoeveel beter ze zijn als ze samen zijn. Wyatt nodigt Flo, Hope en
Liam uit voor een etentje met hem en Sally. De spanning is om te snijden.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Taylor geeft Steffy haar mening over de situatie rond Hope en Liam. Flo voelt zich immens schuldig en wil niets liever dan
Hope de waarheid vertellen over haar baby.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Abigail beweert dat ze ongelukkig is met Chad en wil weglopen met Ben. Ze verleidt hem om met haar naar boven te gaan,
waar ze hem met een schaar neersteekt, hem in elkaar slaat en hem vastbindt. Victor vindt Deimos bij zijn bed,
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Nachtprogrammatie Evenaar
Carnaval in Aalst 2020
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Dierenrijk: Zwemmen met beren
Dierenrijk: Slangenkwekers, Vietnam
Serengety - Norderney - Sydney
The Mekong with Sue Perkins
Stapland
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Mooi en Meedogenloos Afl. 8044
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De Rolkrant 19.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
De Corona Quiz
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Vlaams Filmarchief
Uw verhaal: Verloren Duitse Duikboot
De Wensenboom Ochtend
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Dierenrijk: Vrede tussen mens en olifant

Maggie kan haar benen niet voelen na de operatie en heeft een afleiding nodig.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 4
Serengety - Norderney - Sydney
The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC
Stapland - Andalusië (Spanje)
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
De Primeur
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.
Mam'zelle Souris - Sletches
Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde in het
saboteren van het spoorwegnet. 1945
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 4
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada
Slangenkwekers, Vietnam
Serengety - Norderney - Sydney
The Mekong with Sue Perkins Episode 3 - BBC
Stapland - Andalusië (Spanje)
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Taylor geeft Steffy haar mening over de situatie rond Hope en Liam. Flo voelt zich immens schuldig en wil niets liever dan
Hope de waarheid vertellen over haar baby.
Abigail beweert dat ze ongelukkig is met Chad en wil weglopen met Ben. Ze verleidt hem om met haar naar boven te gaan,
waar ze hem met een schaar neersteekt, hem in elkaar slaat en hem vastbindt. Victor vindt Deimos bij zijn bed,
Maggie kan haar benen niet voelen na de operatie en heeft een afleiding nodig.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit Reiskoorts, Diane Broeckhoven, Uitgeverij The house of books
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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 58, De Bataks documentaire 1977
Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Vrede tussen mens en olifant, Sri Lanka
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Africa with David Attenborough
Op bezoek: Drones helpen de scheepvaart
De Daken van New York
Grote Draslanden
Prosecco
De Corona Quiz
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Denderland TV: De Liefdesdokter
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De Loodgieter
Nachtprogrammatie Evenaar

Abigail beweert dat ze ongelukkig is met Chad en wil weglopen met Ben. Ze verleidt hem om met haar naar boven te gaan,
waar ze hem met een schaar neersteekt, hem in elkaar slaat en hem vastbindt. Victor vindt Deimos bij zijn bed,
Maggie kan haar benen niet voelen na de operatie en heeft een afleiding nodig.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De Primeur
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.
Afl. 12 De vleermuis en den honnefretter. 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
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 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.
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.
Taylor geeft Steffy haar mening over de situatie rond Hope en Liam. Flo voelt zich immens schuldig en wil niets liever dan
Hope de waarheid vertellen over haar baby.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Sally moet erkennen dat zowel Hope als Flo zwanger was en geen van hen met een baby naar huis ging. Zoe confronteert
Flo met haar etentje bij Wyatt. Ze gaat door het lint als ze ontdekt wat hun band is.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Abigail gooit een lucifer op het bed en zet Ben in brand. Chad haast zich naar binnen en weet de vlammen te doven.
Kayla wordt wakker in een ziekenhuisbed en verneemt van Fynn dat ze een subduraal hematoom heeft.
Episode 3 Congo
Drones helpen de scheepvaart, Canada
De Daken van New York
Canada, De Grote Draslanden
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 17)
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.
Jean Daskalidès (Istanboel, 1922 - Gent, 3 november 1992) was een Belg van Griekse afkomst die bekend werd als
pralinemaker onder de merken Daskalidès en Leonidas en daarnaast ook gynaecoloog, filmregisseur, jazzmuzikant,
ziekenhuisdirecteur en lector aan de universiteit was.
Vertellingen
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
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Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven
Vrouwen en mannen van: De strandwachters
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Africa with David Attenborough
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Vissen op het ijs in Quebec
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De Rolkrant 20.11
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
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Vlaams Filmarchief
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Eclips TV In Beweging Afl. 19
Denderland TV: De Liefdesdokter
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2021
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De Wensenboom Namiddag

Een monikkenleven, Bhutan
De strandwachters van Kaapstad
Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland
De generatie van de hoop, Sri Lanka
Episode 3 Congo
De Daken van New York
Canada, De Grote Draslanden
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Vissen op het ijs in Quebec, Canada
Sally moet erkennen dat zowel Hope als Flo zwanger was en geen van hen met een baby naar huis ging. Zoe confronteert
Flo met haar etentje bij Wyatt. Ze gaat door het lint als ze ontdekt wat hun band is.
Abigail gooit een lucifer op het bed en zet Ben in brand. Chad haast zich naar binnen en weet de vlammen te doven.
Kayla wordt wakker in een ziekenhuisbed en verneemt van Fynn dat ze een subduraal hematoom heeft.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit de wondere historie van Judocus Vijd en het lam Gods , Karen Dierickx.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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 Manneke 31en 32, The Country of the King of Cheeses, Vergeten generatie,
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Verhalen uit Wereldoorlog II nav 75 jaar bevrijding - Een mitrailleursalvo boven de kast. Cesar Impens uit Wetteren heeft
zijn identiteitskaart laten vervalsen en van de 1 een 6 gemaakt - in 1921 of in 1926 geboren, hij was plots te jong om te
gaan werken in Duitsland. Hij verstopt zich ook, maar daarna gaat de Gestapo op zoek naar hem.
Roland Bergeys en Leentje De Coninck vertellen, Kris De Munck begeleidt op accordeon en zingt.
Abigail gooit een lucifer op het bed en zet Ben in brand. Chad haast zich naar binnen en weet de vlammen te doven.
Kayla wordt wakker in een ziekenhuisbed en verneemt van Fynn dat ze een subduraal hematoom heeft.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Denderland TV op Donderdag: De Liefdesdokter (Afl. 17)
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en weduwnaar
met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als echtgenoot strikken
maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar te blijven. Komedie van
Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts, Romain Deconinck en Gaston Vandermeulen.
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.
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.
Sally moet erkennen dat zowel Hope als Flo zwanger was en geen van hen met een baby naar huis ging. Zoe confronteert
Flo met haar etentje bij Wyatt. Ze gaat door het lint als ze ontdekt wat hun band is.
Voorstelling 200 kandidaten Miss Belgium verkiezing 2021 vanuit Plopsaland (deel 1/5)
Reese probeert Flo en Zoe ervan te overtuigen dat er nooit een goed moment zal komen om de waarheid rond de babyruil
te onthullen. Wyatt verzekert Sally van zijn liefde voor haar en zijn belofte om Spectra Fashions weer op te laten bloeien.
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 Wenen
Op Stap Zomer 2020
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Boechout Duivensport
Nachtprogrammatie Evenaar
Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan
Op bezoek: Ernst en Luim in de Pinvallei
Op Bezoek: Het geheime Hue
Dierenrijk: Zwemmen met beren
Dierenrijk: Vogelspinnen
Dierenrijk: De onuitroeibare reuzenpad, Australië
Naar de markt Wenen
Op Stap Zomer 2020
Op Bezoek: Alleen op de Wereld
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
Wijnland -Duitsland
De Daken van Parijs
De Dingen Des Levens Afl. 12818
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed

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, ...
In de nasleep van haar bijna fatale worsteling met Ben, begint Abigail zich terug te trekken in zichzelf. Lucas probeert
Jennifer te laten zitten en met haar te praten over haar verslaving, maar ze ontkent. Eric zwerft door de stad.
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
De Daken van Parijs
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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Denderland TV: CULT
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.
Vier sketches uit het Europese nachtleven: een acrobaat helpt zijn vrouw in de keuken, een Spaanse dans,
een liefdesgeschiedenis tussen borstels, een vrouw zoekt geschikte klederen. 1958
Het ontstaan van een "Suske en Wiske" stripverhaal: vanaf de tekeningen door Willy Vandersteen, het verder uitwerken in
zijn studio tot het drukken van het album en het lezen door de kinderen. 1974
Boechout Duivensport
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
De werkslaven van de vulkaan, Indonesië
Ernst en Luim in de Pinvallei, India
Het geheime Hue, Vietnam
Magdalena - Eilanden: Zwemmen met beren, Canada
Vogelspinnen, Cambodja
De onuitroeibare reuzenpad, Australië
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer van 2020 een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
De Daken van Parijs
Pamela verbaast Steve, Kayla, Belle, Roman en Justin door te beweren dat Steve Ava heeft vermoord. Theresa stelt Brady
gerust na Victor's hartaanval. Summer en Maggie hebben een emotioneel moment voordat Maggie wordt geopereerd.
Abigail blijft achtervolgd door Ben - dromend en zelfs hallucinerend is hij teruggekomen om haar te beschimpen.
Kayla wordt een beetje duizelig. Later gaat ze naar het ziekenhuis en nadat ze uit de lift is gestapt, wordt ze weer licht
in het hoofd en stort ze in.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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Retro Eclips: Als De Ooievaar Komt
Denderland TV: CULT
Vrijdag
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Tim Frazer jaagt op geheimzinninge moordenaar
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De Wensenboom Namiddag
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Margriet Tussen De Mensen
Koshu, de regenwijn
Lazarote, De vulkaanwijn
Miss Belgium Provinciaal
Naar de markt Riga
Fishing Impossible
Carribean With Simon Reeve
Denderland TV: 4'30"
Aan de oevers van de Leie
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Eddy en Veronique

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 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. Centrale gast vandaag Leen Demaré
(radio en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Retro Als De Ooievaar Komt
Denderland TV: CULT
Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na twee jaar
gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter. Tijdens de
gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook een kind heeft.
Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus
De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar
die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en de
waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster in de
Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt ondertussen
een spoor. 1964
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.
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
Koshu, de regenwijn
Lazarote, De vulkaanwijn
Miss Verkiezingen Brussel, Vlaams Brabant en Waals Brabant. Organisatie Miss Belgium
Naar de markt te Riga (Letland)
Fishing Impossible episode 4
Carribean With Simon Reeve episode 3
Denderland TV : 4'30" (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
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 cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in een
bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij met zijn
vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een vroeger
gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige ondergang.
1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo
Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom werkelijkheid
zien worden. (1976)
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Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen Zuid-Amerika
De Dingen Des Levens Afl. 12820
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De Dingen Des Levens Afl. 12821
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De Rolkrant 22.11
De Corona Quiz
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Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes
Huisgenoten
Walking the camino
Denderland TV: 4'30"
The best of the Bobby Setter Band Live
Verbrande Brug
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Jeux d'automne
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De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag
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Sportbeat op zondag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8042
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8043
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8044
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8045
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8046
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De Alpen
Africa with David Attenborough
Stapland
Dierenrijk: De jachtarenden van de Altau
Wandelman

Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Op bezoek door Zuid-Amerika
Abigail beweert dat ze ongelukkig is met Chad en wil weglopen met Ben. Ze verleidt hem om met haar naar boven te gaan,
waar ze hem met een schaar neersteekt, hem in elkaar slaat en hem vastbindt. Victor vindt Deimos bij zijn bed,
Maggie kan haar benen niet voelen na de operatie en heeft een afleiding nodig.
Abigail gooit een lucifer op het bed en zet Ben in brand. Chad haast zich naar binnen en weet de vlammen te doven.
Kayla wordt wakker in een ziekenhuisbed en verneemt van Fynn dat ze een subduraal hematoom heeft.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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
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. 102ste aflevering
Huisgenoten - Vandaag Fernandel - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Op stap langs de Camino (Spanje)
Denderland TV : 4'30" (afl 1)
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen
Een sociaal drama dat zich afspeelt in het gehucht Verbrande Brug, een industrieel dekor. Er is kermis en die brengt een
aantal oude bekenden terug bij elkaar. De hernieuwde ontmoeting maakt nogal wat emoties los.
1975. Regie Guido Henderickx met o.a. Jan Decleir , Doris Arden
Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk
met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een
jachtpartij dodelijk te laten verongelukken.
1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 102ste aflevering
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, ...
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Flo en Wyatt komen elkaar toevallig tegen en ze praten over hun verleden. Liam maakt zich zorgen over het contact tussen
Zoe's en Flo, als Hope hem vertelt over haar ontmoeting met Phoebes biologische moeder.
De spanning loopt op als Zoe en Xander erover praten hoeveel beter ze zijn als ze samen zijn. Wyatt nodigt Flo, Hope en
Liam uit voor een etentje met hem en Sally. De spanning is om te snijden.
Taylor geeft Steffy haar mening over de situatie rond Hope en Liam. Flo voelt zich immens schuldig en wil niets liever dan
Hope de waarheid vertellen over haar baby.
Sally moet erkennen dat zowel Hope als Flo zwanger was en geen van hen met een baby naar huis ging. Zoe confronteert
Flo met haar etentje bij Wyatt. Ze gaat door het lint als ze ontdekt wat hun band is.
Reese probeert Flo en Zoe ervan te overtuigen dat er nooit een goed moment zal komen om de waarheid rond de babyruil
te onthullen. Wyatt verzekert Sally van zijn liefde voor haar en zijn belofte om Spectra Fashions weer op te laten bloeien.
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Episode 3 Congo
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
De jachtarenden van de Altau, Mongolië
Denderland TV op Zondag: Wandelman (Afl 1)
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De Gouden Gordel
Nachtprogrammatie Evenaar
Sportbeat op zondag
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Africa with David Attenborough
De Alpen
Grote Draslanden
Stapland
Dierenrijk: De jachtarenden van de Altau
Dierenrijk: Komodovaranen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8046
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De Dingen Des Levens Afl. 12822

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
Piet Bekaert (1939-2000) is een buitenbeentje in de Belgische kunstwereld. Hij studeert binnenhuisarchitectuur in Gent en
vervolmaakt zich in New York. Hij verblijft enkele jaren in Amerika waar hij voor een architectenbureau werkt. In 1973 richt
hij zijn eigen zaak op als meubelontwerper in Gent. Hij is een artistieke duizendpoot.
De Gouden Gordel
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Episode 3 Congo
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Indië, De Grote Draslanden
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
De jachtarenden van de Altau, Mongolië
Komodovaranen, Indonesië
Reese probeert Flo en Zoe ervan te overtuigen dat er nooit een goed moment zal komen om de waarheid rond de babyruil
te onthullen. Wyatt verzekert Sally van zijn liefde voor haar en zijn belofte om Spectra Fashions weer op te laten bloeien.
In de nasleep van haar bijna fatale worsteling met Ben, begint Abigail zich terug te trekken in zichzelf. Lucas probeert
Jennifer te laten zitten en met haar te praten over haar verslaving, maar ze ontkent. Eric zwerft door de stad.

