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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 31
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De Dingen Des Levens Afl. 12997

26/7/2021
26/7/2021
26/7/2021
26/7/2021

13:00
13:10
13:15
13:50

Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
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Clip van de dag
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Daken van Buenos Aires

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit De buitenkant van mijnheer Jules van Diane Broeckhoven in een uitgave van www.lezenvooriedereen ,
Op bezoek naar Mekka
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 41, Prato Bormi, De Glans van Prémontré , Ten Huize van Mevrouw Sibenaeler
92 jaar eerste vrouw burgemeester (afl 31)
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. 31
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 26 juli
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 1
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
Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven
die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
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.
Fietsen door het Vlaamse land
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 trekken de aandacht van het publiek terwijl ze genieten van een familie-uitje. Ciara wordt herenigd met
Abigail. Gabi ontdekt dat JJ is gepromoveerd tot rechercheur nadat hij een klein meisje heeft gered van een ontvoering.
Muziekclip van de dag
Brooke legt het bij met Ridge, maar hij vertelt haar niet over zijn nacht met Shauna. Flo voelt zich vernederd als blijkt dat
Shauna gevoelens ontwikkelt voor Ridge. Zomerherhaling
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Daken van Buenos Aires
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Op Stap in de zomer
En Route
De wijnen van Santorini
Bellissimo
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 31
Aan de oevers van de Leie
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Walking the camino
Sri Lanka Tamil devotie
De Daken van Buenos Aires
Op Stap in de zomer
En Route
De wijnen van Santorini
Bellissimo
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8180
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De Rolkrant 27.07
Sanne Leest
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
Vlaams Filmarchief
Eclips TV In Beweging Afl. 1
De Wensenboom Ochtend
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 32
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsen door het Vlaamse land
De Dingen Des Levens Afl. 12998
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag 27 juli In ...
Close

Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar
De wijnen van Santorini
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
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. 31
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.
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
Op stap langs de Camino (Spanje)
Sri Lanka Tamil devotie
De Daken van Buenos Aires
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar
De wijnen van Santorini
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Brooke legt het bij met Ridge, maar hij vertelt haar niet over zijn nacht met Shauna. Flo voelt zich vernederd als blijkt dat
Shauna gevoelens ontwikkelt voor Ridge. Zomerherhaling
Chad en Abigail trekken de aandacht van het publiek terwijl ze genieten van een familie-uitje. Ciara wordt herenigd met
Abigail. Gabi ontdekt dat JJ is gepromoveerd tot rechercheur nadat hij een klein meisje heeft gered van een ontvoering.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Nog lang en gelukkig' van Dree Peeremans, uitgeverij EPO
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Vlaams Filmarchief stelt voor
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. 32
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Chad en Abigail trekken de aandacht van het publiek terwijl ze genieten van een familie-uitje. Ciara wordt herenigd met
Abigail. Gabi ontdekt dat JJ is gepromoveerd tot rechercheur nadat hij een klein meisje heeft gered van een ontvoering.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 27 juli
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
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Tussenlanding Eiland Groix
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Clip van de dag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8181
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Naar de markt Toulouse
Op Stap in de zomer
De Alpen
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 32
Aan de oevers van de Leie
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Denderland TV
Baas Gansendonck
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
En Route Handen uit de mouwen
Naar de markt Toulouse
Op Stap in de zomer
De Alpen
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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Wijnbouw tussen vulkanen en zee

Op stap langs de Camino (Spanje)
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 3
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)
Tussenlanding Het Eiland Groix
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope weigert zich te verbergen voor Sheila en Coco. Hope zet Hattie onder druk om over 'Alfie' te praten... en de ware
identiteit van de man wordt onthuld. Steve, Marlena, Rafe en Paul komen aan in Praag. Joey vergezelt Jade naar haar
vervolgafspraak.
Muziekclip van de dag
Wyatt toont mededogen als Flo haar liefde toont en om vergeving vraagt. Shauna vraagt Quinn om zich te bemoeien met
Wyatts liefdesleven, om ervoor te zorgen dat hij bij Flo uitkomt en niet bij Sally. Zomerherhaling
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
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. 32
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan',
van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in klinkende
goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. Gansendonck voelt zich ver
boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
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.
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
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Fietsen door het Vlaamse land
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De Rolkrant 28.07
Sanne Leest
Herdenkingsdienst UZ Leuven
Vlaams Filmarchief
Eclips TV In Beweging Afl. 2
De Wensenboom Ochtend
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 33
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsen door het Vlaamse land
De Dingen Des Levens Afl. 12999
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Pareltjes
Zininzang Bilzen
Bittere honing
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Huisgenoten
Zuid-Afrika 3
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Tussenlanding Zee- Alpen
Fietsen door het Vlaamse land
De Wensenboom Namiddag
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Clip van de dag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8182
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Groentips
Bellissimo
Bellissimo

Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Wyatt toont mededogen als Flo haar liefde toont en om vergeving vraagt. Shauna vraagt Quinn om zich te bemoeien met
Wyatts liefdesleven, om ervoor te zorgen dat hij bij Flo uitkomt en niet bij Sally. Zomerherhaling
Hope weigert zich te verbergen voor Sheila en Coco. Hope zet Hattie onder druk om over 'Alfie' te praten... en de ware
identiteit van de man wordt onthuld. Steve, Marlena, Rafe en Paul komen aan in Praag. Joey vergezelt Jade naar haar
vervolgafspraak.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'teveel verdriet voor één hart' Ed Franck, Davidsfonds
Herdenkingsdienst UZ Leuven n.a.v. Corona - Herhaling
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. 33
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Hope weigert zich te verbergen voor Sheila en Coco. Hope zet Hattie onder druk om over 'Alfie' te praten... en de ware
identiteit van de man wordt onthuld. Steve, Marlena, Rafe en Paul komen aan in Praag. Joey vergezelt Jade naar haar
vervolgafspraak.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 28 juli
Pareltjes van muziek
Zininzang Bilzen
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)
Tussenlanding Zee-Alpen
Fietsen door het Vlaamse land
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, ...
Hattie maakt zich steeds meer zorgen over de veiligheid van Hope. Marlena is geschokt als ze hoort dat Anna hen volgt,
op een eigen missie. Jennifer biedt aan om een nachtje op Thomas te passen en Chad besluit dat hij en Abigail uit eten
moeten gaan.
Muziekclip van de dag
Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar
gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem. Zomerherhaling
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
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Stapland
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 33
Aan de oevers van de Leie
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gidsen nodigen u uit
Zuid- Afrika
Zuid-Afrika
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Bellissimo
Bellissimo
Op Stap in de zomer
Lekker Weg
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Stapland
Tussenlanding Saint Lawrence
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8182
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De Dingen Des Levens Afl. 13000
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De Rolkrant 29.07
Sanne Leest
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Land van Franciscus
Sport van vroeger in de kijker
Eclips TV In Beweging Afl. 3
De Wensenboom Ochtend

29/7/2021
29/7/2021

11:05
11:15

Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 34

Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
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
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
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. 33
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf te
verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens
de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre.
België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De gidsen op bezoek in Tienen
Zuid-Afrika deel 1 - En Route
Zuid-Afrika deel 2 - En route
Zuid-Afrika deel 3 - En Route
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
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
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Tussenlanding De Saint Lawrence
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar
gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem. Zomerherhaling
Hattie maakt zich steeds meer zorgen over de veiligheid van Hope. Marlena is geschokt als ze hoort dat Anna hen volgt,
op een eigen missie. Jennifer biedt aan om een nachtje op Thomas te passen en Chad besluit dat hij en Abigail uit eten
moeten gaan.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit Het wonderbaarlijke verhaal van de kleine prins, Antoine de Saint-Exupéry in een bewerking van
Tiny Fisscher , uitgeverij Volt
Land van Franciscus - bezoek
Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen
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. 34
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Fietsen door het Vlaamse land
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Leven en dood op het land
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Tijd voor de revue
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Huisgenoten
Smaakmakkers 1
Doek!
Tussenlanding Los Angeles
Fietsen door het Vlaamse land
De Wensenboom Namiddag
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Clip van de dag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8183
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lekker Weg
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Op Stap in de zomer
Gorongasa Park
De Daken van Bangkok
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 34
Aan de oevers van de Leie

Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Hattie maakt zich steeds meer zorgen over de veiligheid van Hope. Marlena is geschokt als ze hoort dat Anna hen volgt,
op een eigen missie. Jennifer biedt aan om een nachtje op Thomas te passen en Chad besluit dat hij en Abigail uit eten
moeten gaan.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 29 juli
"In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint
Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen
hiervoor treft. "De boer die sterft" blikt Nand, een Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, dat voornamelijk
bestond uit werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen. 1963
Rose' is een bekroonde korte film, geregisseerd door Ritchie Vermeire en Dilgesh Rojbeyani. De korte film vertelt
het verhaal van een jong meisje dat lijdt aan aplastische anemie, een zeldzame bloedziekte. Als de verzekering weigert
de ziekte te erkennen en de kosten te dekken, wordt het leven een hel voor Rose en haar moeder. De film is gebaseerd op
waargebeurde verhalen, waaronder het eigen verhaal van Ritchie Vermeire. Hij leed aan dezelfde ziekte als Rose.
Na een stamceltransplantatie herstelde hij uiteindelijk van de ziekte.
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 1
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Smaakmakkers 1
Opendoek stelt voor
Tussenlanding Los Angeles
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope bevindt zich in een gevaarlijke en verwarrende situatie... en krijgt hulp van een mysterieuze vreemdeling...
Rafe, Steve en Paul bereiden zich voor op de ontmoeting. Carrie en Austin verschijnen in Praag om met Anna om te gaan...
Deimos probeert nog steeds Holly's DNA te verkrijgen en neemt Nicole mee uit voor een romantische avond.
Muziekclip van de dag
Wyatt zit in tweestrijd over zijn liefde voor Flo en voor Sally. Hij neemt een beslissing en doet een huwelijksaanzoek.
In een emotioneel moment verklaart Bill zijn liefde aan een bewusteloze Katie. Zomerherhaling
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de
Franse presidentsvrouwen.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Bangkok
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. 34
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
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Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

30/7/2021

3:05

Lekker Weg

30/7/2021
30/7/2021
30/7/2021
30/7/2021
30/7/2021
30/7/2021
30/7/2021

3:30
4:00
5:00
6:00
6:20
6:40
6:45

Op Stap in de zomer
Gorongasa Park
De Daken van Bangkok
Bellissimo
Fietsen door het Vlaamse land
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8183
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De Rolkrant 30.07
Sanne Leest
Constant Lievens
Vlaams Filmarchief
Eclips TV In Beweging Afl. 4
De Wensenboom Ochtend
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Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 35
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Fietsen door het Vlaamse land
De Dingen Des Levens Afl. 13001
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Onschuldig verlangen

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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Mei 1940. Een moeder is op de vlucht met haar twee kleine meisjes. Door gebrek aan benzine kunnen ze niet verder.
Zij brengt de kinderen in veiligheid nabij een Lourdesgrot. Hun moeder wordt door een vijandig gevechtsvliegtuig gedood.
De kinderen werden als oorlogswezen opgenomen door een gierige boer. Zeventien jaar later gaan de twee meisjes op zoek
naar hun familie. Film van Edith Kiel (1958).
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en
de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. Hitler pleegt
zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de
Franse presidentsvrouwen.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Bangkok
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Fietsen door het Vlaamse land
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Wyatt zit in tweestrijd over zijn liefde voor Flo en voor Sally. Hij neemt een beslissing en doet een huwelijksaanzoek.
In een emotioneel moment verklaart Bill zijn liefde aan een bewusteloze Katie. Zomerherhaling
Hope bevindt zich in een gevaarlijke en verwarrende situatie... en krijgt hulp van een mysterieuze vreemdeling...
Rafe, Steve en Paul bereiden zich voor op de ontmoeting. Carrie en Austin verschijnen in Praag om met Anna om te gaan...
Deimos probeert nog steeds Holly's DNA te verkrijgen en neemt Nicole mee uit voor een romantische avond.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest een fragment uit Een keukenmeidenroman, Kathryn Stockett, uitgeverij Mistral
Wie is Constant Lievens ?
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 10, Rajastan documentaire 1982, Ksjmir documentaire 1982
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. 35
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Fietsen door het Vlaamse land
Hope bevindt zich in een gevaarlijke en verwarrende situatie... en krijgt hulp van een mysterieuze vreemdeling...
Rafe, Steve en Paul bereiden zich voor op de ontmoeting. Carrie en Austin verschijnen in Praag om met Anna om te gaan...
Deimos probeert nog steeds Holly's DNA te verkrijgen en neemt Nicole mee uit voor een romantische avond.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 30 juli
Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante,
een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien.
Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie,
de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'.
En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen.
1958. Wim Telders
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Huisgenoten
Smaakmakkers 2
Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust
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Clip van de dag
Mooi en Meedogenloos Afl. 8184
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Zee- Alpen
Naar de markt Zagreb
Op Stap in de zomer
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Fietsen door het Vlaamse land
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 35
Aan de oevers van de Leie
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Denderland TV
Doek!
Sometimes a wind blows
De Laatste Vriend
Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Zee- Alpen
Stapland
Naar de markt Zagreb
Op Stap in de zomer
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
De Daken van Barcelona
Fietsen door het Vlaamse land

Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe
Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal
Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met zijn
twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Smaakmakkers 2
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Fietsen door het Vlaamse land
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, ...
Eduardo informeert Dario over de ontbrekende technologie en hoe hij denkt dat Kate deze heeft meegenomen. Gabi krijgt
een telefoontje van JJ dat het belangrijk is dat ze elkaar ontmoeten. Andre komt opdagen en confronteert Deimos terwijl
Eduardo Kate beschuldigt. Brady probeert Chloe in coma te brengen en raakt gefrustreerd.
Muziekclip van de dag
Quinn vertelt Eric en Wyatt heel duidelijk waarom Wyatt Flo zou moeten vergeven en Sally moet dumpen. De families
Forrester, Logan en Spencer komen bij elkaar terwijl Katies medische team naar antwoorden zoekt. Zomerherhaling
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding Zee-Alpen
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Fietsen door het Vlaamse land
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. 35
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Sometimes a wind blows, 1988
De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding Zee-Alpen
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
De Daken van Barcelona
Fietsen door het Vlaamse land

31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021

6:40
6:50
8:00
9:00
9:20
9:45

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Walking the camino
De Rolkrant 31.07
Sanne Leest
Sporters en hun geloof
Vlaams Filmarchief

31/7/2021
31/7/2021

10:45
11:00

Eclips TV In Beweging Afl. 5
De Wensenboom Ochtend

31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021

11:05
11:20
11:50

Doek!
Yesterday
De Dingen Des Levens Afl. 12999

31/7/2021

12:30

De Dingen Des Levens Afl. 13000

31/7/2021

13:10

De Dingen Des Levens Afl. 13001

31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021

13:55
14:00
14:13
14:15

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Elias

31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021

15:35
16:05
16:25
16:50
17:05

Artikel 140
't Kan verkeren
Eclips en Vrienden Zorg - Huisartsen
Revalidatiecentrum
Wafelijzers en schietgeweren

31/7/2021

17:25

Jeus van Moeder Crisje

31/7/2021
31/7/2021

17:45
18:05

Retro Eclips: De Ridders Stalen Ros
Tijd voor de revue

31/7/2021

18:25

De Wensenboom Namiddag

31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021

18:35
18:40
19:40

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gorongasa Park
Tussenlanding Los Angeles

Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op stap langs de Camino (Spanje)
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit 'Het meisje met de feeënvingers', Christ en Kobe Van Herwegen, uitgeverij Van Halewyck,
Sporters en hun geloof
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 13, Verscheurde schoonheid documentaire 1990, Everything Big
documentaire 1993, Smidje Smee animatiefilm 1942, Navel van de Middellandse zee documentaire 1980
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, ...
Opendoek stelt voor
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties 2
Hope weigert zich te verbergen voor Sheila en Coco. Hope zet Hattie onder druk om over 'Alfie' te praten... en de ware
identiteit van de man wordt onthuld. Steve, Marlena, Rafe en Paul komen aan in Praag. Joey vergezelt Jade naar haar
vervolgafspraak.
Hattie maakt zich steeds meer zorgen over de veiligheid van Hope. Marlena is geschokt als ze hoort dat Anna hen volgt,
op een eigen missie. Jennifer biedt aan om een nachtje op Thomas te passen en Chad besluit dat hij en Abigail uit eten
moeten gaan.
Hope bevindt zich in een gevaarlijke en verwarrende situatie... en krijgt hulp van een mysterieuze vreemdeling...
Rafe, Steve en Paul bereiden zich voor op de ontmoeting. Carrie en Austin verschijnen in Praag om met Anna om te gaan...
Deimos probeert nog steeds Holly's DNA te verkrijgen en neemt Nicole mee uit voor een romantische avond.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 31 juli
In deze extra lange speelfilm beleeft Elias de Kleine Reddingsboot een spannend avontuur. Hij moet op een geheime missie
om de Koninklijke Jacht te zoeken, die er al een tijdje met zijn hoofd niet bij was. Zou het iets te maken hebben met de
verdwijning van de Prinsessenboot? Elias moet alle zeilen bijzetten om dit avontuur tot een goed einde te brengen! In deze
prachtige 3D-animatiefilm zien we alle bekende en geliefde karakters uit de originele Elias-serie terug, en maken we kennis
met een aantal sprankelende nieuwe figuren. 2007
Artikel 140, korte speelfilm uit 1992
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Op bezoek naar een revalidatiecentrum
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Jeus van Moeder Crisje - Een leven in twee werelden - Documentaire naar het jonge leven van een Medium genaamd
Jozef Rulof. Regie: Richtie
Retro De Ridders Stalen Ros
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.
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 2
Tussenlanding Los Angeles

31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021
31/7/2021

20:10
21:05
21:30
21:45
22:00
22:35
23:05
23:10

Naar de markt München
Op Stap in de zomer
Bellissimo
Gidsen nodigen u uit
En Route Handen uit de mouwen
Wijnland - Frankrijk
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Aan de oevers van de Leie

31/7/2021
31/7/2021

23:45
23:55

Denderland TV
Waar het groeide

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

1:00
1:10
1:20
2:05
3:05
3:35
4:35
5:00
5:20
5:35
6:05
6:40
6:50
8:00
9:00
9:20
9:30
10:15
11:00

Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Gorongasa Park
Tussenlanding Los Angeles
Naar de markt München
Op Stap in de zomer
Bellissimo
Gidsen nodigen u uit
En Route Handen uit de mouwen
Wijnland - Frankrijk
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
De Rolkrant 01.08
Sanne Leest
Kerk in nood
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Hans Hinterseer
De Wensenboom Ochtend

1/8/2021

11:05

Tijd voor de revue

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

11:25
12:10
12:20

De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Cato en Celestin in Benin

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

12:35
12:48
12:50

Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Pareltjes

Naar de markt te München (Duitsland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
De gidsen op bezoek in Tienen
Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Gorongasa Park Deel 2
Tussenlanding Los Angeles
Naar de markt te München (Duitsland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
De gidsen op bezoek in Tienen
Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor 'vroeger was alles anders', Korneel De Rynck, uitgeverij Angele
Kerk in nood
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Hans Hinterseer
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 - DE FACTEUR (AfL 23). Pure nostalgie: de conference van postbode Lewie, toen
snelheid en efficiëntie tijdens de fakteursronde nog geen rol speelden. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie
ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 1 augustus
Pareltjes van muziek

1/8/2021

13:35

Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar

1/8/2021

15:05

Het einde van de reis

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

16:15
17:05
17:50

Margriet Tussen De Mensen
De Herkenwijsjes aan zee
De Wensenboom Namiddag

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

17:55
18:05
18:30
18:55
19:25
19:50
20:45
21:45
22:10
22:20
23:15
23:45
23:55

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk
Zuid- Afrika
Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
De Daken van Los Angeles
De Alpen
Op Stap in de zomer
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Lekker Weg
Denderland TV
Brugge Die Stille

2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021

1:30
1:40
1:50
2:10
2:40
3:05
4:05
5:05
5:15
6:10
6:40
6:45

Nachtprogrammatie Evenaar
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Zuid- Afrika
Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
De Daken van Los Angeles
De Alpen
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Lekker Weg
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8184

2/8/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13002

De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar
die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en
de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster
in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar.
Tim Frazer ontdekt ondertussen een spoor. 1964
Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht
haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger
te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt, bereidt
de hele familie zich hierop voor.
1981. Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher
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
Het bloemenvolk, Indonesië
Zuid-Afrika deel 1 - En Route
Zuid-Afrika deel 2 - En route
Zuid-Afrika deel 3 - En Route
De Daken van Los Angeles
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
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 - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog
uitsluitend voor de herinnering aan zijn overleden echtgenote. Telkens wanneer de zwaarmoedigheid ondragelijk wordt,
gaat hij wandelen langs de Brugse reien, waar alles hem aan zijn vroegere geliefde herinnert. Op een van zijn eenzame
tochten door Brugge ontmoet hij een jonge balletdanseres die sprekend op zijn vrouw lijkt. Dit brengt de man volledig
in de war. 1981. Geregisseerd door Roland Verhavert met Chris Boni, Idwig Stephane en Magda Lesage
Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zuid-Afrika deel 1 - En Route
Zuid-Afrika deel 2 - En route
Zuid-Afrika deel 3 - En Route
De Daken van Los Angeles
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Quinn vertelt Eric en Wyatt heel duidelijk waarom Wyatt Flo zou moeten vergeven en Sally moet dumpen. De families
Forrester, Logan en Spencer komen bij elkaar terwijl Katies medische team naar antwoorden zoekt. Zomerherhaling
Eduardo informeert Dario over de ontbrekende technologie en hoe hij denkt dat Kate deze heeft meegenomen. Gabi krijgt
een telefoontje van JJ dat het belangrijk is dat ze elkaar ontmoeten. Andre komt opdagen en confronteert Deimos terwijl
Eduardo Kate beschuldigt. Brady probeert Chloe in coma te brengen en raakt gefrustreerd.

