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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Daken van Rome
Op Stap in de zomer
En Route
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Dierenrijk: Komodovaranen

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit De reis van de lege flessen van Kader Abdolah, uitgegeven bij 'De Geus'
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp 1953 documentaire; Lier 1969; Maken van strip Jommeke 1958;
Jommekeslied 1958; Maken van Postzegel Jommeke document 1999
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Deimos en Brady worden steeds ongeruster wanneer Nicole niet terugkeert naar Salem. Chad en Gabi plannen om Kerstmis
samen door te brengen. Dario treft Paul aan op de steiger, en Sonny grijpt in.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1968
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
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Zomerherhaling - Als Shauna op bezoek is in de gevangenis, begint Flo de enorme impact van haar daden te begrijpen.
Brooke kan niet begrijpen dat Ridge haar verhaal over Thomas niet gelooft.
Tussenlanding Barcelona, Spanje
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Abigail en Jennifer kennen een moeilijk afscheid. Chad en Gabi wisselen kerstcadeaus uit... en eindigen in een intiem
moment. Brady vindt Nicole en Chloe in het motel, en Deimos vliegt in een helikopter om Chloe terug naar Salem te brengen.
Zomerherhaling - Ridge is op oorlogspad en zoekt naar antwoorden. Hij valt uit naar Flo en zegt dat ze haar verdiende loon
zal krijgen. Bill staat versteld van Brookes bekentenis. Hij brengt een bezoekje aan Thomas in het ziekenhuis.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Daken van Rome
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Ski in La Plagne De Brouwerij: Primus Handen uit de mouwen Tanzania
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Komodovaranen, Indonesië
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lekker Weg
Lekker Weg
We Leaf reizen
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De Daken van Rome
Op Stap in de zomer
En Route
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Dierenrijk: Komodovaranen
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Eclips TV In Beweging Afl. 26
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 77
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsroutes
De Dingen Des Levens Afl. 12988
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Na de liefde
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Mam'zelle Souris
Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester

Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
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.
De Daken van Rome
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Ski in La Plagne De Brouwerij: Primus Handen uit de mouwen Tanzania
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Komodovaranen, Indonesië
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zomerherhaling - Ridge is op oorlogspad en zoekt naar antwoorden. Hij valt uit naar Flo en zegt dat ze haar verdiende loon
zal krijgen. Bill staat versteld van Brookes bekentenis. Hij brengt een bezoekje aan Thomas in het ziekenhuis.
Abigail en Jennifer kennen een moeilijk afscheid. Chad en Gabi wisselen kerstcadeaus uit... en eindigen in een intiem
moment. Brady vindt Nicole en Chloe in het motel, en Deimos vliegt in een helikopter om Chloe terug naar Salem te brengen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit ' Japan in honderd kleine stukjes' van Paulien Cornelisse, uitgeverij Cornelisse
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 2, De beklimming van de Huscaran reportage 1976 , Water als bondgenoot
documentaire 1958, Odorada Diest 1957, Mijnheer Dingemans en Madam Babbel speelf (1943)
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Abigail en Jennifer kennen een moeilijk afscheid. Chad en Gabi wisselen kerstcadeaus uit... en eindigen in een intiem
moment. Brady vindt Nicole en Chloe in het motel, en Deimos vliegt in een helikopter om Chloe terug naar Salem te brengen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.
Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos
in Brussel rond. 1983.
Mam'zelle Souris - Sletches
Vier weken lang grasduint Bart Vandekerkhove, initiatiefnemer van het muzikaal-poëtisch project Gezelle Gezongen in zijn
archief en laat hij u kennis maken met enkele pareltjes van Vlaanderens meest muzikaal vertaalde dichter: Guido Gezelle.
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Tussenlanding Mexico
Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Naar de markt Riga
Op Stap in de zomer
De Alpen
De genologische geschiedenis
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
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Pasen

13/7/2021
13/7/2021

23:35
23:45

Denderland TV
De omhelzing

14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021

1:35
1:45
1:50
2:25
3:25
4:05
5:00

Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Bali - La Plange - Ijsjesroute
Naar de markt Riga
Op Stap in de zomer
De Alpen
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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De genologische geschiedenis
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8171

Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Zomerherhaling - Ridge is op oorlogspad en zoekt naar antwoorden. Hij valt uit naar Flo en zegt dat ze haar verdiende loon
zal krijgen. Bill staat versteld van Brookes bekentenis. Hij brengt een bezoekje aan Thomas in het ziekenhuis.
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland
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, ...
Het is nog steeds kerstavond in Salem. Gabi, Dario en Sonny bereiden zich voor op het jaarlijkse kerstfeest in het ziekenhuis.
Dario spoort Gabi op, en raakt haar eindelijk met de waarheid bom: Abigail leeft! Abigail is bij Thomas... als Chad
binnenkomt...
Zomerherhaling - De Logan-zussen komen samen in een poging Brooke te helpen in deze zware periode. Ridge wordt van
zijn stuk gebracht als rechercheur Sanchez begint over Thomas en zijn betrokkenheid bij de dood van Emma.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Naar de markt te Riga (Letland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
De genologische geschiedenis
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze
aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich
aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om.
1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel 16+
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Bali - La Plange - Ijsjesroute
Naar de markt te Riga (Letland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen.
Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.
De genologische geschiedenis
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zomerherhaling - De Logan-zussen komen samen in een poging Brooke te helpen in deze zware periode. Ridge wordt van
zijn stuk gebracht als rechercheur Sanchez begint over Thomas en zijn betrokkenheid bij de dood van Emma.
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
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Retro Eclips: Koning Voetbal
Sport van vroeger in de kijker
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Tussenlanding Marbihan
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Groentips
En Route Around the world

Het is nog steeds kerstavond in Salem. Gabi, Dario en Sonny bereiden zich voor op het jaarlijkse kerstfeest in het ziekenhuis.
Dario spoort Gabi op, en raakt haar eindelijk met de waarheid bom: Abigail leeft! Abigail is bij Thomas... als Chad
binnenkomt...
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest uit 'Kamer in Oostende', van Koen Peeters, uitgegeven bij de bezige bij.
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West documentaire 1982, Lakah documentaire 1981
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Het is nog steeds kerstavond in Salem. Gabi, Dario en Sonny bereiden zich voor op het jaarlijkse kerstfeest in het ziekenhuis.
Dario spoort Gabi op, en raakt haar eindelijk met de waarheid bom: Abigail leeft! Abigail is bij Thomas... als Chad
binnenkomt...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
Retro Koning Voetbal
Olympische Spelen Berlijn 1936 deel 1/3
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Zomerherhaling - De Logan-zussen komen samen in een poging Brooke te helpen in deze zware periode. Ridge wordt van
zijn stuk gebracht als rechercheur Sanchez begint over Thomas en zijn betrokkenheid bij de dood van Emma.
Tussenlanding De Golf van Marbihan
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, ...
Chad gaat door met het verwerken van Abigail's terugkeer op de beste manier die hij kan, terwijl Abigail Gabi confronteert
over haar ontluikende relatie met Chad. Hope redt Annabelle van Coco en Sheila.
Zomerherhaling - Bill komt in actie om Brooke te helpen met het zoeken naar bewijsmateriaal tegen Thomas. Ridge is
keihard tegen Thomas als die de gebeurtenissen opsomt uit de nacht dat Emma stierf.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 15)
Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

14/7/2021
14/7/2021

20:05
20:40

Op Stap in de zomer
Lekker Weg

14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021
14/7/2021

21:00
22:05
22:15
22:25
23:10

Stapland
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 78
Pasen

14/7/2021
14/7/2021

23:35
23:45

Denderland TV
Salut en de kost

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

1:25
1:35
1:45
2:05

Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Bellissimo
Haute Maurienne Vanoise

15/7/2021

2:25

Norderney

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

3:00
3:30
4:00
4:35

Groentips
En Route Around the world
Op Stap in de zomer
Lekker Weg

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

4:55
5:55
6:35
6:45

Stapland
Tussenlanding Buiten-Hebriden
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8172

15/7/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12990

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

8:00
9:00
9:20
9:50
10:45
11:00

De Rolkrant 15.07
Sanne Leest
Vlamingen in Rome
Vlaams Filmarchief
Eclips TV In Beweging Afl. 28
De Wensenboom Ochtend

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

11:05
11:15
12:00
12:10

Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsroutes

Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van
Provence.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Bellissimo - Aflevering 4/4
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.
Norderney, één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel
gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door
UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 15)
Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van
Provence.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zomerherhaling - Bill komt in actie om Brooke te helpen met het zoeken naar bewijsmateriaal tegen Thomas. Ridge is
keihard tegen Thomas als die de gebeurtenissen opsomt uit de nacht dat Emma stierf.
Chad gaat door met het verwerken van Abigail's terugkeer op de beste manier die hij kan, terwijl Abigail Gabi confronteert
over haar ontluikende relatie met Chad. Hope redt Annabelle van Coco en Sheila.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Verhalen uit het Crayenest' van Sarah De Grauwe,*
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 4; Quo Vadis, Peru documentaire 1976
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land

15/7/2021

12:20

De Dingen Des Levens Afl. 12990

15/7/2021
15/7/2021

13:05
13:15

Denderland TV
Verloren maandag

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

14:40
15:10
15:45
16:00

Boechout Duivensport
Yesterday
Tijd voor de revue
Ten Huize Goetgebuer

15/7/2021
15/7/2021

16:25
16:35

Huisgenoten
Mooi en Meedogenloos Afl. 8172

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

17:05
17:10
17:45

Opendoek
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
De Wensenboom Namiddag

15/7/2021

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 12991

15/7/2021

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8173

15/7/2021
15/7/2021

19:00
19:10

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lekker Weg

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

19:45
20:20
21:20
22:05
22:15
22:25
23:10

Op Stap in de zomer
Gorongasa Park
De Daken van Parijs
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79
Pasen

15/7/2021
15/7/2021
15/7/2021

23:35
23:40
23:45

Denderland TV
Opendoek
Cash ? Cash !

Chad gaat door met het verwerken van Abigail's terugkeer op de beste manier die hij kan, terwijl Abigail Gabi confronteert
over haar ontluikende relatie met Chad. Hope redt Annabelle van Coco en Sheila.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Boechout Duivensport
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1968
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Zomerherhaling - Bill komt in actie om Brooke te helpen met het zoeken naar bewijsmateriaal tegen Thomas. Ridge is
keihard tegen Thomas als die de gebeurtenissen opsomt uit de nacht dat Emma stierf.
Opendoek stelt voor
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
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, ...
Terwijl Nicole een band opbouwt met Holly terwijl ze werkloos bij een comateuze Chloe zit, spannen Deimos en Brady
samen om te bewijzen dat Chloe's baby van Nicole en Daniel is. Kate beschuldigt Andre van diefstal van het bedrijf.
Shawn ontmoet Hope.
Zomerherhaling - Steffy valt uit tegen Thomas omdat hij haar, Hope, Liam, Beth en Kelly zo heeft gekwetst. Ridge blijkt
onverwacht de sleutel in handen te hebben naar de toekomst van Flo en Thomas.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2,
30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van Parijs
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn
concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en
zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten
nemen. 1967. Regisseur Paul Collet. Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest
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16/7/2021
16/7/2021

1:10
1:20
1:30

Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

16/7/2021

2:30

Lekker Weg

16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021

3:05
3:40
4:40
5:40
6:15
6:35
6:45

Op Stap in de zomer
Gorongasa Park
De Daken van Parijs
Wijnland - Patagonië
Wijnland - Frankrijk
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8173

16/7/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12991

16/7/2021
16/7/2021

8:00
9:00

De Rolkrant 16.07
Sanne Leest

16/7/2021
16/7/2021

9:20
9:50

Heilige plaatsen: Jeruzalem
Vlaams Filmarchief

16/7/2021
16/7/2021

10:45
11:00

Eclips TV In Beweging Afl. 29
De Wensenboom Ochtend

16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021

11:05
11:15
12:00
12:10
12:20

Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 12991

16/7/2021
16/7/2021
16/7/2021

13:05
13:15
13:50

Denderland TV
Retro Eclips: Het Gebeurde in Leuven 1925-2003
Congo Express

16/7/2021
16/7/2021

15:20
16:00

Kroniek van een vreemde ontmoeting
Ten Huize Goetgebuer

Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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.
Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2,
30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van Parijs
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zomerherhaling - Steffy valt uit tegen Thomas omdat hij haar, Hope, Liam, Beth en Kelly zo heeft gekwetst. Ridge blijkt
onverwacht de sleutel in handen te hebben naar de toekomst van Flo en Thomas.
Terwijl Nicole een band opbouwt met Holly terwijl ze werkloos bij een comateuze Chloe zit, spannen Deimos en Brady
samen om te bewijzen dat Chloe's baby van Nicole en Daniel is. Kate beschuldigt Andre van diefstal van het bedrijf.
Shawn ontmoet Hope.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen , Pogingen om iets van leven te maken',
uitgegeven door Meulenhoff
Bezoek aan de Heilige plaats Jeruzalem
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 6, Maleisië Azië in miniatuur documentaire 1985, Mijnheer Dingemans en
Madame Babbel. 1943
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Lachen geblazen
Terwijl Nicole een band opbouwt met Holly terwijl ze werkloos bij een comateuze Chloe zit, spannen Deimos en Brady
samen om te bewijzen dat Chloe's baby van Nicole en Daniel is. Kate beschuldigt Andre van diefstal van het bedrijf.
Shawn ontmoet Hope.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retro Het Gebeurde in Leuven 1925-2003
De Hamburgse Renate Brinkmann heeft net van haar verloofde, de piloot Gaston die op de Afrika-lijn vliegt, te horen
gekregen dat hij de verloving wil stopzetten, omdat hij net zijn baan heeft verloren. Dit maakt voor hem dan ook de weg vrij
om voorgoed naar Afrika te vertrekken.
Geregisseerd door Eduard von Borsody met Marianne Hoppe, Willy Birgel en René Deltgen. 1939
18+ Kroniek van een vreemde ontmoeting speelfilm 1985 - 18+
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
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Huisgenoten
Mooi en Meedogenloos Afl. 8173

16/7/2021
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17:05
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Tussenlanding Departement Var
De Wensenboom Namiddag

16/7/2021

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 12992

16/7/2021

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8174
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19:00
19:10

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Andalusië
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19:35
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20:55
21:20
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Naar de markt Firenze
Op Stap in de zomer
Wijnland - Kroatië
De Daken van Los Angeles
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80
Pasen

16/7/2021
16/7/2021
17/7/2021

23:35
23:45
0:25

Denderland TV
Sport van vroeger in de kijker
Prelude tot de dageraad
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Naar de markt Firenze
Op Stap in de zomer
Wijnland - Kroatië
De Daken van Los Angeles
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
En Route - Smaakmakkers 8
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
De Rolkrant 17.07
Sanne Leest

17/7/2021

9:20

Heilige Plaatsen: Lhasa

Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Zomerherhaling - Steffy valt uit tegen Thomas omdat hij haar, Hope, Liam, Beth en Kelly zo heeft gekwetst. Ridge blijkt
onverwacht de sleutel in handen te hebben naar de toekomst van Flo en Thomas.
Tussenlanding Het Departement Var
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, ...
Brady en Deimos vermoeden dat Nancy de waarheid kent. Nancy is in de war en vraagt zich af wat ze moet doen.
Andre en Kate zijn verbijsterd over het verzoek van Rafe. Rafe komt terug met schokkend nieuws. Joey en Jade beginnen zich erop
te verheugen ouders te worden.
Zomerherhaling - Ridge neemt een moeilijke beslissing, waarvan hij denkt dat die de beste is voor Thomas. Terwijl Steffy
haar woede loslaat op Flo, laat Brooke duidelijk weten aan Donna en Katie hoe ze over Thomas denkt.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan
geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische
centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken
ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is.
Naar de markt te Firenze (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
De Daken van Los Angeles
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Olympische Spelen Berlijn 1936 deel 2/3
Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader.
Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. Daarom
bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een feestje
georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd.
1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Naar de markt te Firenze (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
De Daken van Los Angeles
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Smaakmakkers 8
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'De schelmenstreken van Reinaert De Vos' in een bewerking van Koos Meinderts, uitgegeven
bij Hoogland & VanKlaveren
Reeks van heilige plaatsen - Lhasa
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Hans Hinterseer
Eclips TV In Beweging Afl. 30
Opendoek
De Wensenboom Ochtend

17/7/2021
17/7/2021

11:20
11:50

Yesterday
De Dingen Des Levens Afl. 12989
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12:30

De Dingen Des Levens Afl. 12990
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13:15

De Dingen Des Levens Afl. 12991
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13:55
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14:15
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsroutes
Denderland TV
Mira
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17/7/2021

16:05
16:40
17:00

Eclips en Vrienden Zorg - Darmkanker
Thuisverpleging
Ten Huize Goetgebuer

17/7/2021
17/7/2021

17:20
17:40

Eclips TV Op Stap: Wereldballen
Uw verhaal: Om nooit te vergeten
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17/7/2021

18:10
18:30

Tijd voor de revue
De Wensenboom Namiddag
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gorongasa Park
Tussenlanding Eiland Groix
Naar de markt Palermo
Op Stap in de zomer
Bellissimo
Serengety - Norderney - Sydney
Wijnland - Thailand
Pasen

Hans Hinterseer
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Opendoek stelt voor
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, ...
Het is nog steeds kerstavond in Salem. Gabi, Dario en Sonny bereiden zich voor op het jaarlijkse kerstfeest in het ziekenhuis.
Dario spoort Gabi op, en raakt haar eindelijk met de waarheid bom: Abigail leeft! Abigail is bij Thomas... als Chad
binnenkomt...
Chad gaat door met het verwerken van Abigail's terugkeer op de beste manier die hij kan, terwijl Abigail Gabi confronteert
over haar ontluikende relatie met Chad. Hope redt Annabelle van Coco en Sheila.
Terwijl Nicole een band opbouwt met Holly terwijl ze werkloos bij een comateuze Chloe zit, spannen Deimos en Brady
samen om te bewijzen dat Chloe's baby van Nicole en Daniel is. Kate beschuldigt Andre van diefstal van het bedrijf.
Shawn ontmoet Hope.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Thuisverpleging
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit. Vandag wereldballen met Jelte Van Roy
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.
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
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, ...
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Gorongasa Park Deel 6
Tussenlanding Het Eiland Groix
Naar de markt te Palermo (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Bellissimo - Aflevering 4/4
Serengety - Norderney - Sydney
Thailand, De tropische wijngaarden
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
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
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
Gorongasa Park Deel 6
Tussenlanding Het Eiland Groix
Naar de markt te Palermo (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Bellissimo - Aflevering 4/4
Serengety - Norderney - Sydney
Thailand, De tropische wijngaarden
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Balkan
Op bezoek naar Jeruzalem
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest een verhaal uit 'Het goud van Tomàs Vargas' Van Isabel Allende, uitgegeven bij de wereldbibliotheek ,
Amsterdam
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Muziekspecial met Niels Destadsbader
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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, ...
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Bellissimo - Aflevering 4/4
Pareltjes van muziek
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 18 juli
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Denderland TV
Jeux d'automne
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
Gorongasa Park
Tussenlanding Eiland Groix
Naar de markt Palermo
Op Stap in de zomer
Bellissimo
Serengety - Norderney - Sydney
Wijnland - Thailand
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Balkan
Jeruzalem
De Rolkrant 18.07
Sanne Leest
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18/7/2021

9:30
10:20
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11:00

Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Niels Destadsbader
Eclips TV In Beweging Afl. 31
De Wensenboom Ochtend
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Tijd voor de revue
De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsroutes
Bellissimo
Pareltjes
Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag 18 juli In
Pallieter

Een jonge man wordt na een fysieke en psychologische inzinking door een vriend naar zijn zus gebracht, die zich over hem
ontfermt. Nadat hij weer de oude is, besluit hij een nieuw leven te beginnen en neemt ook een nieuwe naam, Pallieter.
Hij leeft in vrijheid, en doet wat hij wil en geniet van het leven waarbij hij de realiteit verdringt.
1976. Geregisseerd door Roland Verhavert met Eddie Brugman, Sylvia de Leur en Jacqueline Rommerts.
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15:50
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Eclips TV Op Stap: Hôpital Notre Dame à la Rose
Margriet Tussen De Mensen
De Herkenwijsjes aan zee
De Wensenboom Namiddag

18/7/2021

17:55

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021

Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
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, ...
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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Denderland TV
Walking the camino
Dierenrijk: Komodovaranen
Een Monikkenleven
De Daken van Berlijn
De Alpen
Op Stap in de zomer
Denderland TV
Stapland
Lekker Weg
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Close
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Walking the camino
De Daken van Berlijn
De Alpen
Op Stap in de zomer
Denderland TV
Stapland
Lekker Weg
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6:35
6:45

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8174

19/7/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 12992

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Op stap langs de Camino (Spanje)
Komodovaranen, Indonesië
Een Monikkenleven
De Daken van Berlijn
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig
ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht
van deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op stap langs de Camino (Spanje)
De Daken van Berlijn
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zomerherhaling - Ridge neemt een moeilijke beslissing, waarvan hij denkt dat die de beste is voor Thomas. Terwijl Steffy
haar woede loslaat op Flo, laat Brooke duidelijk weten aan Donna en Katie hoe ze over Thomas denkt.
Brady en Deimos vermoeden dat Nancy de waarheid kent. Nancy is in de war en vraagt zich af wat ze moet doen.
Andre en Kate zijn verbijsterd over het verzoek van Rafe. Rafe komt terug met schokkend nieuws. Joey en Jade beginnen zich erop
te verheugen ouders te worden.

