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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Daken van Barcelona
Op Stap in de zomer
En Route 16
Het geheim van de drie valleien
Op Bezoek: Alleen op de Wereld

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Werk' van Josse De Pauw, uitgeverij Houtekiet
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 58, De Bataks documentaire 1977
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
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 1
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
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - TOPMUSICUS (afl. 21) - Een serenade brengen op een bombardon is voor Lewie
niet eens een zware opdracht. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,
zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
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.
Tussenlanding Apulië, Italië
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 vraagt Chad ten dans en herinnert hem aan de laatste keer dat ze samen dansten. Anne komt Lucas tegen en vraagt
zijn hulp om met zijn zus (die haar haat) te praten over een baan bij de Spectator. Kate ontmoet Eduardo, maar zorgt ervoor
dat ze niet te veel zegt over zaken, aangezien ze rivalen zijn.
Ridge legt Brooke de deal uit die hij heeft gemaakt voor Flo en Thomas. Wyatt bewondert de integriteit en schoonheid van
Sally Spectra.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Daken van Barcelona
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Oeganda, Steven Janssens - De Brouwerij: Primus 2 - Outdoor Film Festival Tickets - Malangen Fjord (afl 16)
Het geheim van de drie valleien
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Nachtprogrammatie Evenaar
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De Rolkrant 20.07
Sanne Leest
Mekka
Vlaams Filmarchief
Eclips TV In Beweging Afl. 33
De Wensenboom Namiddag
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 82
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsen door het Vlaamse land
De Dingen Des Levens Afl. 12993
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...

Fietsen door het Vlaamse land
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.
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
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
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
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.
De Daken van Barcelona
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Oeganda, Steven Janssens - De Brouwerij: Primus 2 - Outdoor Film Festival Tickets - Malangen Fjord (afl 16)
Het geheim van de drie valleien
Alleen op de Wereld, Nieuw-Zeeland
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Ridge legt Brooke de deal uit die hij heeft gemaakt voor Flo en Thomas. Wyatt bewondert de integriteit en schoonheid van
Sally Spectra.
Abigail vraagt Chad ten dans en herinnert hem aan de laatste keer dat ze samen dansten. Anne komt Lucas tegen en vraagt
zijn hulp om met zijn zus (die haar haat) te praten over een baan bij de Spectator. Kate ontmoet Eduardo, maar zorgt ervoor
dat ze niet te veel zegt over zaken, aangezien ze rivalen zijn.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest een fragment uit 'Olive Kitteridge' van Elizabeth Strout, uitgegeven bij Atlas Contact
Op bezoek naar Mekka
Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)
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 vraagt Chad ten dans en herinnert hem aan de laatste keer dat ze samen dansten. Anne komt Lucas tegen en vraagt
zijn hulp om met zijn zus (die haar haat) te praten over een baan bij de Spectator. Kate ontmoet Eduardo, maar zorgt ervoor
dat ze niet te veel zegt over zaken, aangezien ze rivalen zijn.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Naar de markt Firenze
Op Stap in de zomer
De Alpen
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 82
Ten Huize Goetgebuer
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Denderland TV
De Kiekens

Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen
in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst
hebben. Geregisseerd door Willum Thijssen en Linda Van Tulden met Françoise Binder, Ramón Teixidor en José Costa
In De Schaduw van Jozef Peeters - Deze documentaire gaat dieper in het leven van Jozef Peeters zijn familie.
Godelieve (zijn dochter) staat ook centraal in deze documentaire. Dankzij haar is het appartement van Jozef Peeters
nog te bezichtigen. Regie Richtie
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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. Aflevering 2
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Ridge legt Brooke de deal uit die hij heeft gemaakt voor Flo en Thomas. Wyatt bewondert de integriteit en schoonheid van
Sally Spectra.
Tussenlanding De Saint Lawrence
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, ...
Gabi helpt Abigail door haar paniekaanval. Chad verwijt Andre dat hij Abigail's "wederopstanding" geheim houdt. Abigail
arriveert in het landhuis om Chad een gelukkig nieuwjaar te wensen...Kate denkt na over wat ze heeft geleerd en deelt
deze informatie met Andre.
De hevige ruzie die Ridge en Brooke hebben over Thomas eindigt als Ridge wegloopt. Shauna brengt een bezoekje
aan Brooke, maar die zit daar niet op te wachten en gooit haar de deur uit.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Naar de markt te Firenze (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Fietsen door het Vlaamse land
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.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen
Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.
Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
En Route met Cruise MSC
En Route - Smaakmakkers 8
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Fietsen door het Vlaamse land
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Vlaams Filmarchief
Eclips TV In Beweging Afl. 34
De Wensenboom Namiddag
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 83
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsen door het Vlaamse land
De Dingen Des Levens Afl. 12994
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Pareltjes
Made in Belgium
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Huisgenoten
Mooi en Meedogenloos Afl. 8176

Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
En Route met Cruise MSC
Smaakmakkers 8
Naar de markt te Firenze (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland.
Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt
de oorlog zich uit.
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De hevige ruzie die Ridge en Brooke hebben over Thomas eindigt als Ridge wegloopt. Shauna brengt een bezoekje
aan Brooke, maar die zit daar niet op te wachten en gooit haar de deur uit.
Gabi helpt Abigail door haar paniekaanval. Chad verwijt Andre dat hij Abigail's "wederopstanding" geheim houdt. Abigail
arriveert in het landhuis om Chad een gelukkig nieuwjaar te wensen...Kate denkt na over wat ze heeft geleerd en deelt
deze informatie met Andre.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'De mijne is de beste' Hét spaghetti bolognese boek, door Filip Jans, Jurgen & Sven Campens
uitgegeven bij Manteau
Wake vanuit de tuin van het bisschopshuis in Brugge voorgegaan door mgr. Lode Aerts met inzegening van het kunstwerk
Erbarme dich' van Maud Bekaert. Ter nagedachtenis aan wie zonder de nabijheid van vrienden of familieleden gestorven
zijn en een vorm van troost voor allen die geen afscheid konden nemen van iemand die hen dierbaar was.
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie
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
Gabi helpt Abigail door haar paniekaanval. Chad verwijt Andre dat hij Abigail's "wederopstanding" geheim houdt. Abigail
arriveert in het landhuis om Chad een gelukkig nieuwjaar te wensen...Kate denkt na over wat ze heeft geleerd en deelt
deze informatie met Andre.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Pareltjes van muziek
De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over
8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel,
liefde en haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
De hevige ruzie die Ridge en Brooke hebben over Thomas eindigt als Ridge wegloopt. Shauna brengt een bezoekje
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8177
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De Dingen Des Levens Afl. 12995

aan Brooke, maar die zit daar niet op te wachten en gooit haar de deur uit.
Tussenlanding Casamance, Senegal
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 en Abigail's nieuwjaarskus wordt onderbroken wanneer Thomas huilt. Gabi voelt zich opnieuw verraden door JJ. Rafe
regelt een nachtelijk bezoek aan de gevangenis om Hope te zien. Ondertussen hebben Coco en Sheila een hekel aan Hope's
groeiende macht in de gevangenis en willen iets tegen haar ondernemen...
Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie
Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast
hem zitten.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)
Ski: Les Arcs Christophe Sepot deel 2 Turnhout Erika Van Tielen Indonesië
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Piemonte (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Fietsen door het Vlaamse land
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.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Retro Temse
Temse deel 2 - Anno 1995
Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden
Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)
Ski: Les Arcs Christophe Sepot deel 2 Turnhout Erika Van Tielen Indonesië
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Piemonte (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Tussenlanding Apulië, Italië
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie
Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast
hem zitten.
Chad en Abigail's nieuwjaarskus wordt onderbroken wanneer Thomas huilt. Gabi voelt zich opnieuw verraden door JJ. Rafe
regelt een nachtelijk bezoek aan de gevangenis om Hope te zien. Ondertussen hebben Coco en Sheila een hekel aan Hope's
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021

groeiende macht in de gevangenis en willen iets tegen haar ondernemen...
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit de 100 jarige man die uit het raam klom en verdween van Jonas Jonasson,
uitgegeven bij uitgeverij Signatuur.
Tradities in Ere Houden
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke , Roat to devotion documentaire 1979
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
Chad en Abigail's nieuwjaarskus wordt onderbroken wanneer Thomas huilt. Gabi voelt zich opnieuw verraden door JJ. Rafe
regelt een nachtelijk bezoek aan de gevangenis om Hope te zien. Ondertussen hebben Coco en Sheila een hekel aan Hope's
groeiende macht in de gevangenis en willen iets tegen haar ondernemen...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 22 juli
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
Retro Boechout Duivensport
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 1
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - TOPMUSICUS (afl. 21) - Een serenade brengen op een bombardon is voor Lewie
niet eens een zware opdracht. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,
zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Sally hoort Wyatt en Flo met elkaar praten. Ze confronteert Flo met haar oplichtingspraktijken tegen Wyatt en de familie
Forrester. Shauna is Ridge dankbaar omdat hij zo aardig was voor Flo. Als hij dronken in de Bikini Bar zit, komt ze naast
hem zitten.
Opendoek stelt voor
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
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, ...
Shane waarschuwt Marlena, Steve, Rafe, Shawn, en Paul over een plotselinge openbaring, en de bende maakt plannen om
naar Europa te reizen. Rafe is bezorgd om Hope's veiligheid en wil dat ze Coco en Sheila aangeeft, maar Hope weigert.
Nicole is teleurgesteld als Nancy Holly bij haar weghoudt.
Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker
naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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Huisgenoten

Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 4
De Daken van Tokio
Fietsen door het Vlaamse land
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.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Perte total , een film van Dan Key en Chris Devos
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een
nieuw front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich
tegen Mussolini en Duitsland.
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 4
De Daken van Tokio
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker
naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.
Shane waarschuwt Marlena, Steve, Rafe, Shawn, en Paul over een plotselinge openbaring, en de bende maakt plannen om
naar Europa te reizen. Rafe is bezorgd om Hope's veiligheid en wil dat ze Coco en Sheila aangeeft, maar Hope weigert.
Nicole is teleurgesteld als Nancy Holly bij haar weghoudt.
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.
Bijbelse Tentenkampen
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 34, 35 en De CVP in 1950
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

23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021

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

Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 85
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 12996

23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021

13:00
13:10
13:15

Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Dood van een non

23/7/2021

15:00

't Geheim document

23/7/2021

16:00

Aan de oevers van de Leie

23/7/2021
23/7/2021

16:25
16:35

Huisgenoten
Mooi en Meedogenloos Afl. 8178

23/7/2021
23/7/2021

17:05
17:45

Tussenlanding Buiten-Hebriden
De Wensenboom Namiddag

23/7/2021

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 12997

23/7/2021

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8179

23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021
23/7/2021

19:00
19:10
19:35
20:30
20:55
21:20
22:00
22:10
22:15
22:25
23:10

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Eiland Groix
Naar de markt Toulouse
Op Stap in de zomer
Wijnland - Indië
De Daken van New York
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 85
Ten Huize Goetgebuer

Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Lachen geblazen
Shane waarschuwt Marlena, Steve, Rafe, Shawn, en Paul over een plotselinge openbaring, en de bende maakt plannen
om naar Europa te reizen. Rafe is bezorgd om Hope's veiligheid en wil dat ze Coco en Sheila aangeeft, maar Hope weigert.
Nicole is teleurgesteld als Nancy Holly bij haar weghoudt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 23 juli
Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd
in een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'.
1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel
Een vijftienjarige rakker ontdekt tijdens een verblijf aan zee een stuk van een document dat zijn verbeelding op hol brengt.
Hij speurt naar het volledige document en bezoekt alzo een aantal plekken in ons land. Hij loopt in het spoor van schrijvers,
dichters, schilders en componisten die daar leefden en werkten en die de schoonheid in hun werken verheerlijkten. 1963
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Brooke realiseert zich dat Ridge niet is thuisgekomen en zoekt steun bij Eric. Ridge wordt met een enorme kater wakker
naast een vrouw die niet zijn echtgenote is.
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
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, ...
Nancy vertelt de comateuze Chloe het geheim dat Holly het biologische kind van Nicole en Daniel is. Deimos belooft Nicole
gelukkiger te maken dan ze ooit geweest is. Eduardo realiseert zich dat er iets van grote waarde is verdwenen...
en vermoedt dat Kate het heeft meegenomen. Nadat Claire vlucht, en Valerie Theo confronteert.
Shauna en Ridge spreken af dat ze niemand vertellen over hun nacht samen. Katie laat Flo weten dat ze niet welkom is bij
de Logans en zich beter helemaal niet meer in Los Angeles kan vertonen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding Het Eiland Groix
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
De Daken van New York
Fietsen door het Vlaamse land
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.
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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Denderland TV
Opendoek
Vlees
Sport van vroeger in de kijker
Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Eiland Groix
Stapland
Naar de markt Toulouse
Op Stap in de zomer
Wijnland - Indië
De Daken van New York
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lhasa
De Rolkrant 24.07
Sanne Leest
Ziel en zaligheid
Galilei 400
Spiel Mir Eine
Eclips TV In Beweging Afl. 37
Opendoek
De Wensenboom Namiddag
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Yesterday
De Dingen Des Levens Afl. 12994
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De Dingen Des Levens Afl. 12995
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De Dingen Des Levens Afl. 12996
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lachen geblazen
Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Waar het groeide
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De Man
Eclips en Vrienden Zorg - Beweging en Voeding
Psychiatrisch Verzorgingstehuis
Aan de oevers van de Leie

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
Dhaulaciri - De grote uitdaging 1982 - Sport van vroeger in de kijker - Vlaams Filmarchief
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding Het Eiland Groix
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
De Daken van New York
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Misschien wisten zij alles' van 'Toon Tellegen', uitgegeven bij Querido
Ziel en zaligheid
Galilei 400 - Waar ligt het gezag ?
Muziekspecial met Spiel Mir Eine
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, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 1
Gabi helpt Abigail door haar paniekaanval. Chad verwijt Andre dat hij Abigail's "wederopstanding" geheim houdt. Abigail
arriveert in het landhuis om Chad een gelukkig nieuwjaar te wensen...Kate denkt na over wat ze heeft geleerd en deelt deze
informatie met Andre.
Chad en Abigail's nieuwjaarskus wordt onderbroken wanneer Thomas huilt. Gabi voelt zich opnieuw verraden door JJ. Rafe
regelt een nachtelijk bezoek aan de gevangenis om Hope te zien. Ondertussen hebben Coco en Sheila een hekel aan Hope's
groeiende macht in de gevangenis en willen iets tegen haar ondernemen...
Shane waarschuwt Marlena, Steve, Rafe, Shawn, en Paul over een plotselinge openbaring, en de bende maakt plannen om
naar Europa te reizen. Rafe is bezorgd om Hope's veiligheid en wil dat ze Coco en Sheila aangeeft, maar Hope weigert.
Nicole is teleurgesteld als Nancy Holly bij haar weghoudt.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Lachen geblazen
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 24 juli
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 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
De Man, korte speelfilm uit 1980
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Psychiatrisch Verzorgingstehuis te Gent
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
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De Wensenboom Namiddag
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gorongasa Park
Tussenlanding Zee- Alpen
Naar de markt Palermo
Op Stap in de zomer
Eclips TV Op Stap: Hageland
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Wijnland - Patagonië
Ten Huize Goetgebuer
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Denderland TV
Dilemma
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gorongasa Park
Tussenlanding Zee- Alpen
Naar de markt Palermo
Op Stap in de zomer
Eclips TV Op Stap: Hageland
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Wijnland - Patagonië
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Jean Daskalides

Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en
61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader.
De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - TOPMUSICUS (afl. 21) - Een serenade brengen op een bombardon is voor Lewie
niet eens een zware opdracht. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals
die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
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 1
Tussenlanding Zee-Alpen
Naar de markt te Palermo (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Karin is een succesvolle advocate en haar man Jan een knappe zakenman. Het geluk lacht hen toe. Dit wordt echter een
eerste keer verstoord als Karin één van haar bajesklanten, Jef Mees, aan een baan helpt om hem zo uit de gevangenis te
houden. Dit allemaal tegen de zin van Jan. Het gaat pas goed verkeerd als door een fout van Jef het bedrijf van Jan voor
een schadeclaim van miljoenen zal moeten opdraaien.
Geregisseerd door Freddy Coppens met Johan Leysen, Alexandra Vandernoot en Thom Hoffman. 1990
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Gorongasa Park Deel 1
Tussenlanding Zee-Alpen
Naar de markt te Palermo (Italië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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.
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Kerk in nood
De Rolkrant 25.07
Sanne Leest
Kerk in nood
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Salvatore Adamo
Eclips TV In Beweging Afl. 38
De Wensenboom Namiddag
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Tijd voor de revue

25/7/2021
25/7/2021
25/7/2021
25/7/2021
25/7/2021
25/7/2021
25/7/2021
25/7/2021
25/7/2021

11:25
12:10
12:20
12:30
13:05
13:50
14:00
14:05
15:45

De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lachen geblazen
Temse
Pareltjes
Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
A strange love affair
De Wensenboom Namiddag
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Eclips TV Op Stap: MAFV
Margriet Tussen De Mensen
De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Denderland TV
Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk
Een Monikkenleven
Op Bezoek: Haar, het zwarte goud
Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren
De Daken van Londen
De Alpen
Op Stap in de zomer
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Lekker Weg
Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Que personne ne sorte
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Een Monikkenleven
Op Bezoek: Haar, het zwarte goud
Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren
De Daken van Londen

Kerk in nood
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest een fragment uit 'de acht bergen' van Paolo Cognetti 'uitgegeven bij de bezige bij, Amsterdam
Kerk in nood
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Muziekspecial met Salvatore Adamo
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 - EEN ZWAAR EXAMEN (afl. 22) - Wie, zoals Lewie, wil binnentreden in een strenge
kloosterorde, wacht een ultieme toelatingsproef. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van
een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Lachen geblazen
Retro Temse
Pareltjes van muziek
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 25 juli
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor. 1985
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
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 - herhaling
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Het bloemenvolk, Indonesië
Een Monikkenleven
Haar, het zwarte goud, India
Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland
De Daken van Londen
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van een
ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische
vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt. 1964. Yvan Govar.
Een Monikkenleven
Haar, het zwarte goud, India
Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland
De Daken van Londen
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De Alpen
Op Stap in de zomer
Stapland
Lekker Weg
Mooi en Meedogenloos Afl. 8179
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Dingen Des Levens Afl. 12997

Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Shauna en Ridge spreken af dat ze niemand vertellen over hun nacht samen. Katie laat Flo weten dat ze niet welkom is bij
de Logans en zich beter helemaal niet meer in Los Angeles kan vertonen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Nancy vertelt de comateuze Chloe het geheim dat Holly het biologische kind van Nicole en Daniel is. Deimos belooft Nicole
gelukkiger te maken dan ze ooit geweest is. Eduardo realiseert zich dat er iets van grote waarde is verdwenen... en vermoedt
dat Kate het heeft meegenomen. Nadat Claire vlucht, en Valerie Theo confronteert.

