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Denderland TV
Yesterday
Uw verhaal: Guy Maes
Salut en de kost

Veroveraars van de Douro-Vallei
De verborgen schatten van de Champagne
Dierenrijk: Vogelspinnen
Dierenrijk: Rode vuurmieren, Australië
Australia with Simon Reeve
Africa with David Attenborough
Op Bezoek: De verloren stad, Colombia
Aan Het Juiste Adres Op Maandag

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Met liefde' samengesteld door Bas Heijne en Frank Ligtvoet, werd uitgegeven onder de vleugels
van het aids fonds door uitgeverij Contact.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 14, Pahayoke documentaire 1980, Ila Flor documentaire 1980,
Onvoltooid dagboek sfeerfilm 1980, Diamant documentaire 1984, Het Manneke 15
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:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Gorilla's in Nood, Kameroen
Kayla is goed hersteld en wordt uit het ziekenhuis ontslagen. Aiden bezoekt Chase in de gevangenis, belooft dat hij hem vrij
zal krijgen. Hope haalt Ciara op voor de hoorzitting. Ze krijgen beiden een taakstraf.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 70
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone anekdote
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
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
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
Als Brooke nietsvermoedend het nieuws over Flo's vader deelt, kan Zoe haar reactie niet verbergen. Dollar Bill komt
toevallig Shauna tegen bij Il Giardino, nadat Katie hem een emotionele klap heeft uitgedeeld.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Brooke en Donna zijn gekwetst omdat Katie 'nee' heeft gezegd en overtuigen haar ervan Bill toch een tweede kans te geven.
Flo bereidt zich voor om Hope de waarheid te vertellen over Beth. Zoe en Flo bespreken de mogelijk desastreuze gevolgen.
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 goed genoeg om uit het ziekenhuis ontslagen te worden. Hope haalt Ciara op voor de hoorzitting. Claire en Ciara
krijgen een taakstraf. Aiden krijgt een telefoontje van Andre.
Veroveraars van de Douro-Vallei
De verborgen schatten van de Champagne
Vogelspinnen, Cambodja
Rode vuurmieren, Australië
Australia with Simon Reeve - BBC
Episode 3 Congo
De verloren stad, Colombia
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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
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Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen Frankrijk
Mooi en Meedogenloos Afl. 8077

De Rolkrant 05.01
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Eclips TV In Beweging Afl. 3
Vlaams Filmarchief

Denderland TV
Peegie 1
Peegie 2
Eclips en Vrienden Zorg - Geestelijke Gezondheidszorg

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Nationaal kampioenschappen voor scholen (1966) - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
Recreatiesport 1980 - Vlaams Filmarchief, Sport Vlaanderen
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar Frankrijk
Brooke en Donna zijn gekwetst omdat Katie 'nee' heeft gezegd en overtuigen haar ervan Bill toch een tweede kans te geven.
Flo bereidt zich voor om Hope de waarheid te vertellen over Beth. Zoe en Flo bespreken de mogelijk desastreuze gevolgen.
Kayla is goed genoeg om uit het ziekenhuis ontslagen te worden. Hope haalt Ciara op voor de hoorzitting. Claire en Ciara
krijgen een taakstraf. Aiden krijgt een telefoontje van Andre.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Misschien wisten zij alles' van 'Toon Tellegen', uitgegeven bij Querido
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Kayla is goed genoeg om uit het ziekenhuis ontslagen te worden. Hope haalt Ciara op voor de hoorzitting. Claire en Ciara
krijgen een taakstraf. Aiden krijgt een telefoontje van Andre.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 1
In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Vandaag Raoul De Cuyper, Geestelijke Gezondheidszorg
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Komedie. 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
Brooke en Donna zijn gekwetst omdat Katie 'nee' heeft gezegd en overtuigen haar ervan Bill toch een tweede kans te geven.
Flo bereidt zich voor om Hope de waarheid te vertellen over Beth. Zoe en Flo bespreken de mogelijk desastreuze gevolgen.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Shauna houdt een wapen gericht op een doodsbange Zoe. Ze eist antwoorden over Flo. Thomas maakt gebruik van Liams
uitstapje naar Parijs door een subtiele move te maken richting Hope.
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, ...
Theo kan Ciara niet doorgronden. Hope vertrouwt Rafe toe hoe bezorgd Ciara is dat Aiden Chase uit de gevangenis zal
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De Rolkrant 06.01
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Eclips TV In Beweging Afl. 4
Vlaams Filmarchief

Denderland TV
Umberto Tozzi
La Mascarade
Kruiswegstraat 6

halen. Hoewel hij een goede advocaat is, gelooft Rafe dat Aiden uiteindelijk moeilijk gevecht zal voeren.
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Fishing Impossible seiz 2 - afl 7
Bach in het Amazonewoud, Bolivië
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
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.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Doorheen Noord-Europa
Shauna houdt een wapen gericht op een doodsbange Zoe. Ze eist antwoorden over Flo. Thomas maakt gebruik van Liams
uitstapje naar Parijs door een subtiele move te maken richting Hope.
Theo kan Ciara niet doorgronden. Hope vertrouwt Rafe toe hoe bezorgd Ciara is dat Aiden Chase uit de gevangenis zal halen.
Hoewel hij een goede advocaat is, gelooft Rafe dat Aiden uiteindelijk moeilijk gevecht zal voeren.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest een fragment uit 'de acht bergen' van Paolo Cognetti 'uitgegeven bij de bezige bij, Amsterdam
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 18, Sancta Geertrudus documentaire 1989, Edelstenen werkelijk echt
documentaire 1990
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:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Theo kan Ciara niet doorgronden. Hope vertrouwt Rafe toe hoe bezorgd Ciara is dat Aiden Chase uit de gevangenis zal halen.
Hoewel hij een goede advocaat is, gelooft Rafe dat Aiden uiteindelijk moeilijk gevecht zal voeren.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muziekspecial met Umberto Tozzi
La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 1
Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe
Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal
Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met zijn
twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Komedie. 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
Shauna houdt een wapen gericht op een doodsbange Zoe. Ze eist antwoorden over Flo. Thomas maakt gebruik van Liams
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Carnaval in Aalst 2020
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Operation Grand Canyon with Dan Snow
Stapland
Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier
Aan Het Juiste Adres Op Woensdag

De Rolkrant 07.01
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Eclips TV In Beweging Afl. 5
Vlaams Filmarchief

uitstapje naar Parijs door een subtiele move te maken richting Hope.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan Beth als het licht uitvalt. Shauna, Flo en Zoe bespreken alle opties en
voor- en nadelen van het bewaren van hun geheim.
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, ...
Aiden onthult aan Chase dat hij voor het gerecht wil argumenteren dat Chase niet bij zijn volle verstand was toen hij
Ciara verkrachtte. Fynn en Kayla hebben autoproblemen en worden gedwongen om een kamer in een motel.
Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 11
Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1
Operation Grand Canyon with Dan Snow -episode 2
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar Duitsland
Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan Beth als het licht uitvalt. Shauna, Flo en Zoe bespreken alle opties en
voor- en nadelen van het bewaren van hun geheim.
Aiden onthult aan Chase dat hij voor het gerecht wil argumenteren dat Chase niet bij zijn volle verstand was toen hij
Ciara verkrachtte. Fynn en Kayla hebben autoproblemen en worden gedwongen om een kamer in een motel.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit De buitenkant van mijnheer Jules van Diane Broeckhoven in een uitgave van www.lezenvooriedereen ,
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, In de schaduw van de Goden documentaire 1975, 't Kan verkeren
korte speelfilm 1993, De laatste voetganger korte speelfilm 1975, Het Manneke 20
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:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Aiden onthult aan Chase dat hij voor het gerecht wil argumenteren dat Chase niet bij zijn volle verstand was toen hij
Ciara verkrachtte. Fynn en Kayla hebben autoproblemen en worden gedwongen om een kamer in een motel.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retro Het Gebeurde in Leuven 1925-2003
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 dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel.
Terwijl Claes zijn pijp rookt en dromerig voor zich uitkijkt, denkt hij terug aan zijn jeugd. Hij ziet Zichem en Averbode
voor zich. Hij denkt terug aan zijn misdienaarschap en zijn vrienden. Hij ontmoet een schilder die hem voor het eerst de zin
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De Daken van Bangkok
Grote Draslanden
Op Bezoek: De kauwgom van de Maya's
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

Denderland TV
Euromillions Volley League
Mam'zelle Souris
Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen Italië
Mooi en Meedogenloos Afl. 8080

De Rolkrant 08.01
Sanne Leest
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Eclips TV In Beweging Afl. 6
Vlaams Filmarchief
De Wensenboom Ochtend

van 'het schone' doet aanvoelen. Hij denkt aan de lange winteravonden bij het haardvuur en aan zijn vader die voorleest.
1956. Geregisseerd door Wim Telders met Guido Daans, Ernest Claes en René Verbeeck
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 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
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Komedie. 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
Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan Beth als het licht uitvalt. Shauna, Flo en Zoe bespreken alle opties en
voor- en nadelen van het bewaren van hun geheim.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Thomas zet druk op Hope om Liam te laten beslissen voor wie hij kiest: Hope of Steffy en de meisjes. Wyatt verrast Flo
met een uitnodiging voor een etentje en een zoen.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope haast zich uit Chase's ziekenhuiskamer. Chad komt thuis, dronken en overstuur omdat Abigail weigerde
hem weer te zien. Joey en Jade verstoppen zich in een verlaten hut.
Episode 3 Congo
Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil
Mercy Ships maakt in de wereld
De Daken van Bangkok
Canada, De Grote Draslanden
De kauwgom van de Maya's, Guatemala
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Euromillions Volley League
Mam'zelle Souris - Sletches
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar Italië
Thomas zet druk op Hope om Liam te laten beslissen voor wie hij kiest: Hope of Steffy en de meisjes. Wyatt verrast Flo met
een uitnodiging voor een etentje en een zoen.
Hope haast zich uit Chase's ziekenhuiskamer. Chad komt thuis, dronken en overstuur omdat Abigail weigerde hem
weer te zien. Joey en Jade verstoppen zich in een verlaten hut.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Nog lang en gelukkig' van Dree Peeremans, uitgeverij EPO
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21, Diamant kopie B, Chagun, Smeltkroes van de beschaving, Fututa camera
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

8/1/2021

11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag

8/1/2021

12:05 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

8/1/2021

13:05 De Dingen Des Levens Afl. 12856

8/1/2021
8/1/2021

13:50 Denderland TV
14:05 Jeux d'automne

8/1/2021
8/1/2021
8/1/2021

15:25 De Man
15:55 Thee Met Een Verhaal 05
16:10 Pasen

8/1/2021

16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8080

8/1/2021
8/1/2021

17:00 Op weg naar het kroontje
17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8081

8/1/2021

17:30 De Wensenboom Namiddag

8/1/2021

17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12857

8/1/2021
8/1/2021
8/1/2021

18:20 Naar de markt Freiburg
19:20 Groentips
19:45 We Leaf reizen

8/1/2021

20:25 Haute Maurienne Vanoise

8/1/2021
8/1/2021
8/1/2021

20:45 Wijnland -Duitsland
21:15 De Daken van Buenos Aires
22:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag

8/1/2021

23:05 Moatje

8/1/2021
8/1/2021

23:30 Denderland TV
23:45 Diefstal

9/1/2021
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uitdaging, ...
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway,
Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.
Hope haast zich uit Chase's ziekenhuiskamer. Chad komt thuis, dronken en overstuur omdat Abigail weigerde hem weer
te zien. Joey en Jade verstoppen zich in een verlaten hut.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
De Man, korte speelfilm uit 1980
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Komedie. 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
Thomas zet druk op Hope om Liam te laten beslissen voor wie hij kiest: Hope of Steffy en de meisjes. Wyatt verrast Flo met
een uitnodiging voor een etentje en een zoen.
Miss België 2021 - Nog 80 kandidaten strijden voor 30 finale plaatsen
Xander probeert het vertrouwen van Zoe te winnen, zodat ze haar zorgen met hem deelt. Flo zit te piekeren of ze Hopes
aanbod moet accepteren. De vriendelijke houding van Ridge maakt het alleen maar moeilijker.
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 grijpt Joey en ze verstoppen zich net als de hulpsheriffs bij de commune aankomen. Nicole vertrouwt Dario toe dat
ze bang is dat Deimos haar nog steeds niet vertrouwt.
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
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.
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
De Daken van Buenos Aires
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Johan Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en
brengt de pull terug naar de winkel. 1968
In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet
Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een kasteel
ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te vrolijken.
Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt,
komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu.
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1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar Spanje
Kayla is goed genoeg om uit het ziekenhuis ontslagen te worden. Hope haalt Ciara op voor de hoorzitting.
Claire en Ciara krijgen een taakstraf. Aiden krijgt een telefoontje van Andre.
Theo kan Ciara niet doorgronden. Hope vertrouwt Rafe toe hoe bezorgd Ciara is dat Aiden Chase uit de gevangenis zal halen
Hoewel hij een goede advocaat is, gelooft Rafe dat Aiden uiteindelijk moeilijk gevecht zal voeren.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over een voorbeeld zijn (afl 8).
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over Goed oud worden (afl 5).
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 21 - Juwelen - Chorus Angelorum - Titlis - You Gotta Stop
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
Afl. 8 Celientje. 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. Centrale gast vandaag:
Johan Persyn en gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve
kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de
meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje
dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te verwekken
en op te voeden. 1979. Emile Degelin
Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij
haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van
een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug te
gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar huis
te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als een koningin,
verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 1985. Luc Monheim, Philippe Léotard,
Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, Jean Lescat, Larrio Ekson,
Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters
Komedie. 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
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Jan Temmerman te gast.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
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De Herkenwijsjes
Salvatore Adamo
La Mascarade 2
Denderland TV
De Laatste Vriend
Jonny en Jesssy

uitdaging, ...
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Schattenjacht op de vulkaan, Patagonië
In Zwitserland vind je geiten, koeien met bellen, kaas, wijn, prachtige uitzichten en extreme sporten. Een ideale mix dus
voor jouw volgende vakantie? We klimmen naar Le Vaud, een plek in het Zwitserse kanton Vaud (Nyon) en zochten er naar
dé ultieme ervaringen.
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Fishing Impossible seiz 2 - afl 1
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Simon Reeve's Sacred Rivers - episode 3
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar Ierland - Verenigd Koninkrijk
Aiden onthult aan Chase dat hij voor het gerecht wil argumenteren dat Chase niet bij zijn volle verstand was toen hij
Ciara verkrachtte. Fynn en Kayla hebben autoproblemen en worden gedwongen om een kamer in een motel.
Hope haast zich uit Chase's ziekenhuiskamer. Chad komt thuis, dronken en overstuur omdat Abigail weigerde hem
weer te zien. Joey en Jade verstoppen zich in een verlaten hut.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord- Over onze maatschappij en andere culturen (afl. 7).
Bie Hinnekint - laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert
aan het woord Over kracht van de kunsten (afl. 2)
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 22, 23 - Exelentie - Bastaard halve prijs - Come Back - Beestig
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. 109ste aflevering
Muziekspecial met Salvatore Adamo
La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)
In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar,
maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door
drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt
vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 109ste aflevering

10/1/2021

17:30 De Wensenboom Namiddag

10/1/2021
10/1/2021

17:35 Sportbeat op zondag
18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8077

10/1/2021

18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8078

10/1/2021

18:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8079

10/1/2021

19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8080

10/1/2021

19:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8081

10/1/2021
10/1/2021
10/1/2021
10/1/2021
10/1/2021

20:10
21:10
22:15
23:10
23:25

De Alpen
Africa with David Attenborough
Stapland
Denderland TV
Beeldverhalen

10/1/2021
10/1/2021
11/1/2021
11/1/2021
11/1/2021

23:40
23:55
00:25
00:30
06:45

Sonate à Bruxelles
Sportbeat op zondag
Nachtprogrammatie Evenaar
Doorheen de Benelux
Mooi en Meedogenloos Afl. 8081

11/1/2021

07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12857

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
Brooke en Donna zijn gekwetst omdat Katie 'nee' heeft gezegd en overtuigen haar ervan Bill toch een tweede kans te geven.
Flo bereidt zich voor om Hope de waarheid te vertellen over Beth. Zoe en Flo bespreken de mogelijk desastreuze gevolgen.
Shauna houdt een wapen gericht op een doodsbange Zoe. Ze eist antwoorden over Flo. Thomas maakt gebruik van Liams
uitstapje naar Parijs door een subtiele move te maken richting Hope.
Hope wordt achtervolgd door herinneringen aan Beth als het licht uitvalt. Shauna, Flo en Zoe bespreken alle opties en
voor- en nadelen van het bewaren van hun geheim.
Thomas zet druk op Hope om Liam te laten beslissen voor wie hij kiest: Hope of Steffy en de meisjes. Wyatt verrast Flo
met een uitnodiging voor een etentje en een zoen.
Xander probeert het vertrouwen van Zoe te winnen, zodat ze haar zorgen met hem deelt. Flo zit te piekeren of ze Hopes
aanbod moet accepteren. De vriendelijke houding van Ridge maakt het alleen maar moeilijker.
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Episode 5 Sahara
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Sonate à Bruxelles
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Deze nacht doorkruisen we met Evenaar de Benelux
Xander probeert het vertrouwen van Zoe te winnen, zodat ze haar zorgen met hem deelt. Flo zit te piekeren of ze Hopes
aanbod moet accepteren. De vriendelijke houding van Ridge maakt het alleen maar moeilijker.
Steve grijpt Joey en ze verstoppen zich net als de hulpsheriffs bij de commune aankomen. Nicole vertrouwt Dario toe
dat ze bang is dat Deimos haar nog steeds niet vertrouwt.

