
2/8/2021 8:00 De Rolkrant 02.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/8/2021 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'De man en zijn fiets' van Wilfried de Jong, uitgeverij 

2/8/2021 9:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

2/8/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 56, Tot in het hart van Rusland documentaire 1977 

2/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 6 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/8/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

2/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 36 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 36

2/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

2/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

2/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13002 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.

2/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 2 augustus

2/8/2021 13:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties 2

2/8/2021 13:50 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn 

ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn eigen 

ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden gevangenis op. 

Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak. 

1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch 

2/8/2021 15:20 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971

2/8/2021 15:40 Tijd voor de revue 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. 

2/8/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)

2/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2021 16:35 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

2/8/2021 17:00 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

2/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

2/8/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag 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, ...

2/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13003 Chloe ontwaakt uit haar coma en Nancy licht haar in over alles wat er gebeurd is sinds ze bevallen is van Holly. Gabi komt 

aan om Arianna af te zetten en is gealarmeerd door de verhitte confrontatie die ze hoort. Abigail kruist paden met Dario, 

en Chad vindt ze samen.

2/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

2/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8185 Quinn toont haar moederliefde aan Wyatt zoals alleen zij dat kan, terwijl Sally en Flo elkaar bijpraten in de Bikini Bar. 

Dokter Armstrong deelt de verpletterende diagnose met Katies familie en geeft een angstaanjagende prognose. 

Zomerherhaling

2/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

2/8/2021 19:05 De Daken van New York De Daken van New York

2/8/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 



2/8/2021 20:30 En Route Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route

2/8/2021 21:00 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

2/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

2/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

2/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

2/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 36 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 36

2/8/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

2/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/8/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

3/8/2021 1:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

3/8/2021 1:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/8/2021 1:50 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

3/8/2021 2:20 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

3/8/2021 2:35 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

3/8/2021 3:05 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

3/8/2021 3:20 De Daken van New York De Daken van New York

3/8/2021 4:20 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

3/8/2021 4:55 En Route Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route

3/8/2021 5:30 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

3/8/2021 6:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

3/8/2021 6:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/8/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8185 Quinn toont haar moederliefde aan Wyatt zoals alleen zij dat kan, terwijl Sally en Flo elkaar bijpraten in de Bikini Bar. 

Dokter Armstrong deelt de verpletterende diagnose met Katies familie en geeft een angstaanjagende prognose. 

Zomerherhaling

3/8/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13003 Chloe ontwaakt uit haar coma en Nancy licht haar in over alles wat er gebeurd is sinds ze bevallen is van Holly. Gabi komt 

aan om Arianna af te zetten en is gealarmeerd door de verhitte confrontatie die ze hoort. Abigail kruist paden met Dario, 

en Chad vindt ze samen.

3/8/2021 8:00 De Rolkrant 03.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/8/2021 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Vele hemels boven de zevende', Griet op de Beeck, uitg. Prometheus

3/8/2021 9:20 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

3/8/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 48,  Max Selen; kunstenaar documentaire 1980, De kruisweg van Max Selen  

sfeerfilm 1980, Kroniek van een vreemde ontmoeting  korte speelfilm 1985

3/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 7 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/8/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

3/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 37 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 37

3/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

3/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13003 Chloe ontwaakt uit haar coma en Nancy licht haar in over alles wat er gebeurd is sinds ze bevallen is van Holly. Gabi komt 

aan om Arianna af te zetten en is gealarmeerd door de verhitte confrontatie die ze hoort. Abigail kruist paden met Dario, 

en Chad vindt ze samen.

3/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In  03.08... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 3 augustus

3/8/2021 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen - Aflevering 1/6

3/8/2021 14:15 De Ordonnans Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om in zijn 

cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven. 



Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein 

die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon 

in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette. 

1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl

3/8/2021 15:45 Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester 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 4

3/8/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

3/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/8/2021 16:35 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

3/8/2021 16:55 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

3/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

3/8/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag 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, ...

3/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13004 De dreiging van Deimos tegen een vijand brengt Chloe aan het wankelen, die op het punt stond Nicole de waarheid over 

de baby te vertellen. Kayla en Valerie lunchen om Valerie's vaste baanaanbod te bespreken terwijl Theo aan Claire vertelt 

dat Ciara vindt dat hij moet stoppen met het onderzoeken van Valerie's verleden. Justin komt langs bij Adrienne.

3/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

3/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8186 Ridge betrapt Thomas als hij zonder toezicht een bezoekje brengt aan Douglas. Shauna fantaseert over een relatie 

met Ridge, tot groeiende frustratie van Flo. Zomerherhaling

3/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/8/2021 19:05 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

3/8/2021 20:05 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

3/8/2021 20:35 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

3/8/2021 21:30 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

3/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

3/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

3/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 37 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 37

3/8/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

3/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/8/2021 23:45 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

4/8/2021 1:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

4/8/2021 1:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/8/2021 1:45 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

4/8/2021 2:15 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

4/8/2021 3:15 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

4/8/2021 3:45 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

4/8/2021 4:45 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog 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.

4/8/2021 5:45 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

4/8/2021 6:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

4/8/2021 6:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/8/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8186 Ridge betrapt Thomas als hij zonder toezicht een bezoekje brengt aan Douglas. Shauna fantaseert over een relatie 

met Ridge, tot groeiende frustratie van Flo. Zomerherhaling

4/8/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13004 De dreiging van Deimos tegen een vijand brengt Chloe aan het wankelen, die op het punt stond Nicole de waarheid over 

de baby te vertellen. Kayla en Valerie lunchen om Valerie's vaste baanaanbod te bespreken terwijl Theo aan Claire vertelt 

dat Ciara vindt dat hij moet stoppen met het onderzoeken van Valerie's verleden. Justin komt langs bij Adrienne.

4/8/2021 8:00 De Rolkrant 04.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/8/2021 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit  Zwellend Fruit van Peter Verhelst, uitgeverij Prometheus

4/8/2021 9:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

4/8/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Probleem Berlijn documentaire 1959, De Muur 1959, Berlin bleibt doch Berlin 

reisfilm uit 1975.

4/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 8 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/8/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

4/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

4/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 38 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 38

4/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

4/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13004 De dreiging van Deimos tegen een vijand brengt Chloe aan het wankelen, die op het punt stond Nicole de waarheid over 

de baby te vertellen. Kayla en Valerie lunchen om Valerie's vaste baanaanbod te bespreken terwijl Theo aan Claire vertelt 

dat Ciara vindt dat hij moet stoppen met het onderzoeken van Valerie's verleden. Justin komt langs bij Adrienne.

4/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/8/2021 13:15 Pareltjes Pareltjes van muziek 

4/8/2021 14:00 Brugge Die Stille 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

4/8/2021 15:40 Sabotage Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde in het 

saboteren van het spoorwegnet. 1945

4/8/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)

4/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

4/8/2021 16:35 Smaakmakkers 5 Smaakmakkers 5

4/8/2021 16:55 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

4/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

4/8/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag 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, ...

4/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13005 Rafe, Marlena, Steve en Paul gaan verder met het plan om Stefano te pakken terwijl Carrie en Austin proberen Anna 

te lokaliseren. Hope herenigt zich met een bekend gezicht... Eric Brady! Shawn heeft een kort gesprek met Rafe over Hope. 

Shawn ontmoet later Ciara, die niet kan verwerken wat Hope doormaakt...

4/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022



4/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8187 Brooke valt uit tegen Thomas en hun woordenwisseling escaleert volledig. Ridge vertelt Shauna over zijn 

huwelijksproblemen met Brooke. Zij kiest zijn kant. Zomerherhaling

4/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/8/2021 19:10 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)

4/8/2021 19:35 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

4/8/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

4/8/2021 20:35 Lekker Weg 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.

4/8/2021 21:00 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

4/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

4/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

4/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

4/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 38 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 38

4/8/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

4/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/8/2021 23:45 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de 

inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. 

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. Filmdebuut van 

Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... Duitse soldaat! 1961. 

Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, 

Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

5/8/2021 1:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

5/8/2021 1:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/8/2021 1:20 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

5/8/2021 1:40 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2

5/8/2021 2:00 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3

5/8/2021 2:15 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4

5/8/2021 2:35 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 5

5/8/2021 2:55 Oeganda En route Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 6

5/8/2021 3:15 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)

5/8/2021 3:40 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

5/8/2021 4:05 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

5/8/2021 4:35 Lekker Weg 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.

5/8/2021 4:55 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

5/8/2021 5:50 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

5/8/2021 6:15 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

5/8/2021 6:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/8/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8187 Brooke valt uit tegen Thomas en hun woordenwisseling escaleert volledig. Ridge vertelt Shauna over zijn 

huwelijksproblemen met Brooke. Zij kiest zijn kant. Zomerherhaling

5/8/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13005 Rafe, Marlena, Steve en Paul gaan verder met het plan om Stefano te pakken terwijl Carrie en Austin proberen Anna 



te lokaliseren. Hope herenigt zich met een bekend gezicht... Eric Brady! Shawn heeft een kort gesprek met Rafe over Hope. 

Shawn ontmoet later Ciara, die niet kan verwerken wat Hope doormaakt...

5/8/2021 8:00 De Rolkrant 05.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/8/2021 9:00 Sanne Leest Sanne leest uit 'Wreed Schoon' Marita De Sterck, uitgeverij Polis

5/8/2021 9:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

5/8/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 67,  Het huis aan de overkant speelfilm 1985

5/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/8/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

5/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

5/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 39 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 39

5/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

5/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13005 Rafe, Marlena, Steve en Paul gaan verder met het plan om Stefano te pakken terwijl Carrie en Austin proberen Anna 

te lokaliseren. Hope herenigt zich met een bekend gezicht... Eric Brady! Shawn heeft een kort gesprek met Rafe over Hope. 

Shawn ontmoet later Ciara, die niet kan verwerken wat Hope doormaakt...

5/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 5 augustus

5/8/2021 13:15 Tijd voor de revue 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. 

5/8/2021 13:35 Palaver Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden 

willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte naast 

een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en op deze 

manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving onthullen. 

1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo

5/8/2021 15:00 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties 2

5/8/2021 15:35 Uw verhaal: Om nooit te vergeten 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.

5/8/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

5/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

5/8/2021 16:35 Smaakmakkers 6 Smaakmakkers 6

5/8/2021 17:05 Doek! Opendoek stelt voor

5/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

5/8/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag 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, ...

5/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13006 Na een aanvaring met de politie, wil Hope haar kinderen laten weten dat ze veilig is. Terwijl Abigail Sonny inhaalt, drukt 

Chad zijn dankbaarheid uit aan Gabi als ze haar bezorgdheid deelt over de groeiende spanningen tussen de families. 

Dario vertelt Eduardo over wie er eigenlijk van hen gestolen heeft.

5/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

5/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8188 Shauna verzekert Ridge ervan dat zij er voor hem zal zijn als Brooke dat niet kan. Na een hevig gevecht met Brooke verklaart 

Thomas de oorlog aan haar en de Logans. Zomerherhaling

5/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/8/2021 19:10 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis



5/8/2021 19:40 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

5/8/2021 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

5/8/2021 21:05 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

5/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

5/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

5/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

5/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 39 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 39

5/8/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

5/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/8/2021 23:45 Doek! Opendoek stelt voor

5/8/2021 0:00 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek 

en vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man 

gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen. 

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946

6/8/2021 1:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

6/8/2021 1:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/8/2021 1:55 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

6/8/2021 2:40 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

6/8/2021 3:00 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

6/8/2021 3:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

6/8/2021 4:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

6/8/2021 5:00 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

6/8/2021 6:00 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

6/8/2021 6:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

6/8/2021 6:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/8/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8188 Shauna verzekert Ridge ervan dat zij er voor hem zal zijn als Brooke dat niet kan. Na een hevig gevecht met Brooke verklaart 

Thomas de oorlog aan haar en de Logans. Zomerherhaling

6/8/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13006 Na een aanvaring met de politie, wil Hope haar kinderen laten weten dat ze veilig is. Terwijl Abigail Sonny inhaalt, drukt 

Chad zijn dankbaarheid uit aan Gabi als ze haar bezorgdheid deelt over de groeiende spanningen tussen de families. 

Dario vertelt Eduardo over wie er eigenlijk van hen gestolen heeft.

6/8/2021 8:00 De Rolkrant 06.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/8/2021 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor  Vogels zonder vleugels van Louis de Bernières, uitgeverij De Arbeiderspers

6/8/2021 9:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

6/8/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor  Het Manneke 39, Ze leven in alle stilte, Herfst symphony, Folklore in de schaduw van 

de Mattahorn, Het Manneke 40 (afl 30)

6/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/8/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

6/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

6/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 40 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 40

6/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

6/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13006 Na een aanvaring met de politie, wil Hope haar kinderen laten weten dat ze veilig is. Terwijl Abigail Sonny inhaalt, drukt 

Chad zijn dankbaarheid uit aan Gabi als ze haar bezorgdheid deelt over de groeiende spanningen tussen de families. 

Dario vertelt Eduardo over wie er eigenlijk van hen gestolen heeft.

6/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 6 augustus



6/8/2021 13:15 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh met Garry Hagger een zee te Middelkerke. Herhaling 30 juni.

6/8/2021 13:55 Mira 1971. De Waterhoek is een gehucht aan de Schelde dat zijn rust dreigt te verliezen wanneer van hogerhand wordt besloten 

een brug over de rivier te bouwen. De meeste dorpelingen verzetten zich terwijl sommigen brood zien in deze modernisering.

Tussen beide kampen schippert de sensuele Mira, die aanhoudt met alles wat een broek draagt. Scenario Hugo Claus 

gebaseerd op een roman van Stijn Streuvels met Jan Decleir en Willeke van Ammelrooy 

6/8/2021 15:35 Uw verhaal: Oostakker Vliegveld Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

6/8/2021 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)

6/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

6/8/2021 16:35 Smaakmakkers 7 Smaakmakkers 7

6/8/2021 17:00 Op stap 2021 Op stap met Ben Roelandts

6/8/2021 17:20 Eclips TV Op Stap: Natuur Rine 1 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

6/8/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag 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, ...

6/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13007 Chad, Dario en Sonny ontmoeten elkaar over de escalerende spanningen tussen hun families. Dario is zo kwaad op Deimos 

en regelt wraak. Nicole geeft toe aan Brady dat het samenzijn met Deimos haar aan Daniel heeft doen denken. 

Eduardo verontschuldigt zich bij Kate voor het feit dat hij haar beschuldigd heeft van diefstal.

6/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

6/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8189 Bill komt Shauna tegen in het ziekenhuis. Hij waarschuwt haar uit de buurt te blijven van de Loganvrouwen. Thomas 

manipuleert Danny om iets te doen dat Brookes huwelijk schade toebrengt. Zomerherhaling

6/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/8/2021 19:10 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

6/8/2021 19:35 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

6/8/2021 20:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

6/8/2021 21:00 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

6/8/2021 21:30 Cato en Celestin in Benin 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

6/8/2021 21:45 Cato en Celestin in Benin 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. 2

6/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

6/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

6/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

6/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 40 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 40

6/8/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

6/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/8/2021 23:45 Doek! Opendoek stelt voor

6/8/2021 0:00 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar 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



7/8/2021 1:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

7/8/2021 1:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

7/8/2021 1:45 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

7/8/2021 2:20 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

7/8/2021 3:15 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

7/8/2021 4:15 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

7/8/2021 4:45 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot 

le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

7/8/2021 5:10 Cato en Celestin in Benin 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

7/8/2021 5:30 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

7/8/2021 6:30 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

7/8/2021 6:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

7/8/2021 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

7/8/2021 8:00 De Rolkrant 07.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/8/2021 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Meneer Doktoor', Peter Vandekerckhove, uitgeverij Roularta

7/8/2021 9:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

7/8/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 51, De tand des tijds 1985 (restauratie St. Romboutstoren Mechelen ), 

Sometimes a wind blows  korte speelfilm 1988  

7/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/8/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

7/8/2021 11:05 Doek! Opendoek stelt voor

7/8/2021 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 2

7/8/2021 11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13004 De dreiging van Deimos tegen een vijand brengt Chloe aan het wankelen, die op het punt stond Nicole de waarheid over 

de baby te vertellen. Kayla en Valerie lunchen om Valerie's vaste baanaanbod te bespreken terwijl Theo aan Claire vertelt 

dat Ciara vindt dat hij moet stoppen met het onderzoeken van Valerie's verleden. Justin komt langs bij Adrienne.

7/8/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 13005 Rafe, Marlena, Steve en Paul gaan verder met het plan om Stefano te pakken terwijl Carrie en Austin proberen Anna 

te lokaliseren. Hope herenigt zich met een bekend gezicht... Eric Brady! Shawn heeft een kort gesprek met Rafe over Hope. 

Shawn ontmoet later Ciara, die niet kan verwerken wat Hope doormaakt...

7/8/2021 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 13006 Na een aanvaring met de politie, wil Hope haar kinderen laten weten dat ze veilig is. Terwijl Abigail Sonny inhaalt, 

drukt Chad zijn dankbaarheid uit aan Gabi als ze haar bezorgdheid deelt over de groeiende spanningen tussen de families. 

Dario vertelt Eduardo over wie er eigenlijk van hen gestolen heeft.

7/8/2021 13:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

7/8/2021 13:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/8/2021 14:03 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 7 augustus

7/8/2021 14:05 Bron van alle leven Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984

7/8/2021 14:25 De Engel van doel Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang 

in de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken. 

Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. 

Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, 

de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal 

moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert

7/8/2021 15:50 Taragona Taragona, korte speelfilm uit 1980

7/8/2021 16:00 Eddy en Veronique Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom werkelijkheid 



zien worden. (1976)

7/8/2021 16:15 Eclips en Vrienden Zorg - Geluksprofessor Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

7/8/2021 16:45 Assistentiewoningen Assistentiewoningen

7/8/2021 17:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

7/8/2021 17:35 Rose 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.

7/8/2021 17:55 Retro Eclips: Voor elk wat wils Retro Voor elk wat wils 

7/8/2021 18:05 Tijd voor de revue 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. 

7/8/2021 18:25 De Wensenboom Namiddag 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, ...

7/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

7/8/2021 18:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

7/8/2021 18:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

7/8/2021 19:40 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

7/8/2021 20:10 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

7/8/2021 21:10 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

7/8/2021 21:40 Op stap 2021 Op stap met Ben Roelandts

7/8/2021 22:00 Op stap 2021 Op stap met Ben Roelandts

7/8/2021 22:20 En Route Cruises En route Cruises

7/8/2021 22:40 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

7/8/2021 23:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

7/8/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

7/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/8/2021 23:45 Het einde van de reis 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.

8/8/2021 1:20 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

8/8/2021 1:25 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/8/2021 1:35 Portugal Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal

8/8/2021 2:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

8/8/2021 3:00 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

8/8/2021 3:30 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

8/8/2021 4:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

8/8/2021 5:00 Op stap 2021 Op stap met Ben Roelandts

8/8/2021 5:20 Op stap 2021 Op stap met Ben Roelandts

8/8/2021 5:45 En Route Cruises En route Cruises

8/8/2021 6:00 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

8/8/2021 6:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten



8/8/2021 6:55 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

8/8/2021 8:00 De Rolkrant 08.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/8/2021 9:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit Novecento van Alessandro Barrico, uitgegeven bij De Geus

8/8/2021 9:25 Kerk in nood Kerk in nood

8/8/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

8/8/2021 10:15 Semino Rossi Semino Rossi

8/8/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

8/8/2021 11:05 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue - EEN FLINKE BABY (Afl. 24) - Waar is de tijd van de kroostrijke gezinnen, toen een  

kinderwagen haast jaarlijks met alweer een nieuwe baby gevuld werd? Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie 

ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest. 

8/8/2021 11:25 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley

8/8/2021 12:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/8/2021 12:20 Cato en Celestin in Benin 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. 2

8/8/2021 12:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/8/2021 12:45 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 8 augustus

8/8/2021 12:50 Pareltjes Pareltjes van muziek 

8/8/2021 13:35 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

8/8/2021 15:15 Twaalf miljoen gaatjes Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984

8/8/2021 15:35 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

8/8/2021 16:00 Piet Bekaert Piet Bekaert (1939-2000) is een buitenbeentje in de Belgische kunstwereld. Hij studeert binnenhuisarchitectuur in Gent 

en vervolmaakt zich in New York. Hij verblijft enkele jaren in Amerika waar hij voor een architectenbureau werkt. 

In 1973 richt hij zijn eigen zaak op als meubelontwerper in Gent. Hij is een artistieke duizendpoot. 

8/8/2021 16:15 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

8/8/2021 17:10 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley

8/8/2021 17:45 De Wensenboom Namiddag 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, ...

8/8/2021 17:54 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

8/8/2021 17:55 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/8/2021 18:05 Olymische Spelen 1936 Olympische Spelen te Berlijn in 1936 

8/8/2021 19:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

8/8/2021 20:45 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

8/8/2021 21:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

8/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

8/8/2021 22:20 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

8/8/2021 23:15 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

8/8/2021 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/8/2021 23:50 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt, 

stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk 

en wachten de strijd af. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans. 



9/8/2021 1:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

9/8/2021 1:55 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/8/2021 2:00 Olymische Spelen 1936 Olympische Spelen te Berlijn in 1936 

9/8/2021 3:50 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

9/8/2021 4:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

9/8/2021 5:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/8/2021 5:25 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

9/8/2021 6:15 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

9/8/2021 6:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/8/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8189 Bill komt Shauna tegen in het ziekenhuis. Hij waarschuwt haar uit de buurt te blijven van de Loganvrouwen. Thomas 

manipuleert Danny om iets te doen dat Brookes huwelijk schade toebrengt. Zomerherhaling

9/8/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13007 Chad, Dario en Sonny ontmoeten elkaar over de escalerende spanningen tussen hun families. Dario is zo kwaad op Deimos 

en regelt wraak. Nicole geeft toe aan Brady dat het samenzijn met Deimos haar aan Daniel heeft doen denken. 

Eduardo verontschuldigt zich bij Kate voor het feit dat hij haar beschuldigd heeft van diefstal.


