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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Yesterday
Na de liefde

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Daken van Berlijn
Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven
Smaakmakkers 1
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Kongo - Oman - Nepal
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Paus met Poolse roots
Fait - Divers - Speelfilm 1985
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Flanders Field. Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt
bereikt door het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds
veranderende afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 1).
Andre, Kate en Eduardo werken samen om uit te zoeken waar Deimos Chad en Gabi heeft gebracht. Dario "checkt" zichzelf
uit het ziekenhuis tegen Abigail's wensen in. Rafe is buiten zichzelf. Hij maakt zich zorgen om Hope, maar Steve gelooft
dat alles in haar voordeel zal uitpakken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 30 augustus
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 3
De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af. Gérard
kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos in Brussel
rond. 1983.
Retro Eclips: De Laatste Reis
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
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
Hope vraagt Liam om Douglas een echt thuis te geven, bij hen en Beth. Thomas spoedt zich naar Brookes huis als hij
ontdekt wat Brooke en Hope van plan zijn.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
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 spreekt Eric aan over zijn foto van Jennifer. Shane en Steve bespreken hun briljante plan om Hope uit de gevangenis
te krijgen. Abigail wekt Dario weer tot leven en wil hem terugbrengen naar het ziekenhuis, maar Dario wil niet gaan
omdat hij vastbesloten is Gabi te vinden.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden
in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Daken van Berlijn
Een monikkenleven, Bhutan
Smaakmakkers 1
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Kongo - Oman - Nepal
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw
Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan
De Daken van Berlijn
Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven
Smaakmakkers 1
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Kongo - Oman - Nepal
Hemelbestormers
En Route Cruises
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
De Rolkrant 31.08
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Oud Antwerpen
Eclips TV In Beweging Afl. 31
De Wensenboom Ochtend
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Het Gebeurde Vandaag In ...
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Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
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+
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Maharadja's van de 21ste eeuw, India
De werkslaven van de vulkaan, Indonesië
De Daken van Berlijn
Een monikkenleven, Bhutan
Smaakmakkers 1
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Kongo - Oman - Nepal
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
En route Cruises
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden
in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Hope spreekt Eric aan over zijn foto van Jennifer. Shane en Steve bespreken hun briljante plan om Hope uit de gevangenis
te krijgen. Abigail wekt Dario weer tot leven en wil hem terugbrengen naar het ziekenhuis, maar Dario wil niet gaan
omdat hij vastbesloten is Gabi te vinden.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Galilei 400 - Waar ligt het gezag ?
We keren terug in het verleden van Antwerpen
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 2)
Hope spreekt Eric aan over zijn foto van Jennifer. Shane en Steve bespreken hun briljante plan om Hope uit de gevangenis
te krijgen. Abigail wekt Dario weer tot leven en wil hem terugbrengen naar het ziekenhuis, maar Dario wil niet gaan
omdat hij vastbesloten is Gabi te vinden.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 31 augustus
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 5/6
Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Naar de markt Lissabon
Op Stap in de zomer
De Alpen
Lazarote, De vulkaanwijn
Oeganda En route
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag

haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van
een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug
te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar
huis te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als
een koningin, verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk.
1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard,
Jean-Pierre Sentier, Jean Lescat, Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters
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
Hope legt Thomas uit waarom zij degene moet zijn die Douglas opvoedt, en niet hij. Ridge probeert Steffy te beïnvloeden
in de hoop dat ze Thomas vergeeft en verzekert haar ervan dat Douglas bij zijn vader blijft.
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
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 Gabi blijven zich tegen elkaar keren als ze zich realiseren dat dit het einde voor hen kan zijn. Eduardo, Kate, Dario
en Abigail brainstormen over hoe ze Chad en Gabi kunnen redden. Eduardo en Dario besluiten dan om door te gaan
met de ontvoering van Sonny.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Bill is op bezoek bij Wyatt en onthult dat Quinn hem heeft gevraagd om zich te bemoeien met Wyatts verloving met Sally.
Ridge is verrast als hij ontdekt dat het Brookes idee was om Thomas te dwingen Douglas af te staan.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Lazarote, De vulkaanwijn
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
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
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)
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)
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)
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen.
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
De Rolkrant 01.09
Vieringen
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Pareltjes
De ooggetuige

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Niger - Malta - Canada - Linkeroever
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1
Wereld rond - Val d'Isere
Lazarote, De vulkaanwijn
Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Bill is op bezoek bij Wyatt en onthult dat Quinn hem heeft gevraagd om zich te bemoeien met Wyatts verloving met Sally.
Ridge is verrast als hij ontdekt dat het Brookes idee was om Thomas te dwingen Douglas af te staan.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Chad en Gabi blijven zich tegen elkaar keren als ze zich realiseren dat dit het einde voor hen kan zijn. Eduardo, Kate, Dario
en Abigail brainstormen over hoe ze Chad en Gabi kunnen redden. Eduardo en Dario besluiten dan om door te gaan
met de ontvoering van Sonny.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in nood - Zusters uit Syrië
Land van Sint-Franciscus
Sometimes a wind blows, 1988
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 3)
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 5)
Chad en Gabi blijven zich tegen elkaar keren als ze zich realiseren dat dit het einde voor hen kan zijn. Eduardo, Kate, Dario
en Abigail brainstormen over hoe ze Chad en Gabi kunnen redden. Eduardo en Dario besluiten dan om door te gaan
met de ontvoering van Sonny.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 1 september
Pareltjes van muziek
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.
Retro De Ridders Stalen Ros
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
Bill is op bezoek bij Wyatt en onthult dat Quinn hem heeft gevraagd om zich te bemoeien met Wyatts verloving met Sally.
Ridge is verrast als hij ontdekt dat het Brookes idee was om Thomas te dwingen Douglas af te staan.
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Denderland TV
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Nomaden van de Mekong
Smaakmakkers 1
Cato en Celestin in Benin

2/9/2021

0:55 Cato en Celestin in Benin

2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021

1:10
1:35
2:10
2:40
3:10
3:40
4:35

Op Stap in de zomer
Op Stap in de zomer
Op Stap in de zomer
Op Stap in de zomer
Groentips
Hemelbestormers
Lekker Weg

2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021

5:00
5:15
6:15
6:40
6:45
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Stapland
Tussenlanding Eiland Groix
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8207
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7:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022

Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Het is Valentijnsdag, en de trouwdag van Steve en Kayla als iedereen het nieuws over Hope hoort. Steve en Kayla gaan
uit elkaar om zich klaar te maken voor de bruiloft. Stephanie komt aan en wil deelnemen aan de feestelijkheden.
Joey en Steve delen een leuk moment voor de bruiloft.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Het huwelijk van Ridge en Brooke wankelt als ze ruzie maken over Hope, Liam en Douglas. Thomas heeft een emotioneel
moment met Douglas en zweert hem dat hij de vader zal zijn die hij verdient.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
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
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Nomaden van de Mekong
Smaakmakkers 1
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
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
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Tussenlanding Het Eiland Groix
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Het huwelijk van Ridge en Brooke wankelt als ze ruzie maken over Hope, Liam en Douglas. Thomas heeft een emotioneel
moment met Douglas en zweert hem dat hij de vader zal zijn die hij verdient.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
De Rolkrant 02.09
Vieringen
Uit dezelfde bron deel 1
Kerk in nood
Bastaard halve prijs
Eclips TV In Beweging Afl. 33
De Wensenboom Ochtend
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18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022

Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Eclips TV op Stap: Romeo's
Tijd voor de revue
Doek!
Waar het groeide

Het is Valentijnsdag, en de trouwdag van Steve en Kayla als iedereen het nieuws over Hope hoort. Steve en Kayla gaan
uit elkaar om zich klaar te maken voor de bruiloft. Stephanie komt aan en wil deelnemen aan de feestelijkheden.
Joey en Steve delen een leuk moment voor de bruiloft.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Uit dezelfde bron deel 1
Kerk in nood
Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 4)
Het is Valentijnsdag, en de trouwdag van Steve en Kayla als iedereen het nieuws over Hope hoort. Steve en Kayla gaan
uit elkaar om zich klaar te maken voor de bruiloft. Stephanie komt aan en wil deelnemen aan de feestelijkheden.
Joey en Steve delen een leuk moment voor de bruiloft.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 2 september
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Opendoek stelt voor
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
Retro Per Ballon
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 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
Het huwelijk van Ridge en Brooke wankelt als ze ruzie maken over Hope, Liam en Douglas. Thomas heeft een emotioneel
moment met Douglas en zweert hem dat hij de vader zal zijn die hij verdient.
Opendoek stelt voor
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
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, ...
De bruiloft van Steve en Kayla gaat door. Theo geeft Claire haar valentijnscadeau. Steve en Kayla verlaten de receptie voor
een romantische huwelijksnacht thuis. Anna confronteert Andre. Sonny is verwikkeld in een gesprek met Justin over hoe
hij Deimos in bedwang kan houden en Gabi/Chad kan bevrijden.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
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Gorongasa Park
De Daken van Barcelona
En Route Norderney - korte versie
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8208
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7:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
8:00 De Rolkrant 03.09
9:00 Vieringen

Gorongasa Park
De Daken van Barcelona
En Route Norderney - korte versie
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Huisgenoten
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

Denderland TV
Doek!
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met
Brooke en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ...
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
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.
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van Barcelona
En Route Norderney
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
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
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
Balkanoorlog , 1994
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
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.
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van Barcelona
En Route Norderney
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met
Brooke en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ...
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
De bruiloft van Steve en Kayla gaat door. Theo geeft Claire haar valentijnscadeau. Steve en Kayla verlaten de receptie voor
een romantische huwelijksnacht thuis. Anna confronteert Andre. Sonny is verwikkeld in een gesprek met Justin over hoe
hij Deimos in bedwang kan houden en Gabi/Chad kan bevrijden.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Herkenwijsjes aan zee
Y Manana

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Mexico
Vlamingen in Rome
Naar de markt Helsinki
En Route Handen uit de mouwen

Kerk in nood
Uit dezelfde bron deel 2
Ad Similis, korte speelfilm uit 1987
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen (afl. 7)
De bruiloft van Steve en Kayla gaat door. Theo geeft Claire haar valentijnscadeau. Steve en Kayla verlaten de receptie voor
een romantische huwelijksnacht thuis. Anna confronteert Andre. Sonny is verwikkeld in een gesprek met Justin over hoe
hij Deimos in bedwang kan houden en Gabi/Chad kan bevrijden.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 3 september
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher
Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. Hij is
blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren en zo
moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft geen
geld meer en tracht te overleven.
Emile Degelin (1966) Jacques Dufilho • Claudia Bremer • Janine Bisschops • Ketty Van de Poel • Jan Reusens
Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en
61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van
zijn vader. De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.
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
Ridge legt Eric uit hoe de geschiedenis zich herhaalt: Brookes verleden met Stephanie lijkt op wat er nu gebeurt met
Brooke en Thomas. Ridge treft een slapende Shauna aan in zijn bed. Eerst moet hij erom lachen, maar de passie ...
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
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, ...
Vandaag is de voogdijhoorzitting van Chloe en Nicole voor Holly. Chloe is radeloos als ze gedwongen wordt Holly af
te staan aan een maatschappelijk werker voor de hoorzitting. Justin is bezorgd als hij van Deimos hoort dat Sonny het
nooit met hem uitgemaakt heeft over de ontvoering van Gabi/Chad en de moordaanslagen tussen de families.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Shauna vraagt Ridge hoe het er nu voorstaat tussen hen. Zijn antwoord verrast haar. Hope deelt haar plan met Brooke,
over hoe ze Thomas' liefde voor haar wil gebruiken om Douglas van hem af te pakken.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Naar de markt te Helsinki (Finland)
Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally
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Denderland TV
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Belgian Travel Blog Awards 2021
Tussenlanding Mexico
Vlamingen in Rome
Vlamingen in Rome
Naar de markt Helsinki
En Route Handen uit de mouwen
Op bezoek: Vliegers in de lucht
Europa Park 2019
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Jeruzalem
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vieringen
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
De Rolkrant 04.09
Vieringen
Ouderen in de kerk
Kerk in nood
't Kan verkeren
Eclips TV In Beweging Afl. 35
De Wensenboom Ochtend

4/9/2021
4/9/2021
4/9/2021

11:05 Doek!
11:15 Yesterday
11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13024
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12:30 De Dingen Des Levens Afl. 13025
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13:15 De Dingen Des Levens Afl. 13026
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14:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021

Vliegers in de lucht van Bali
Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
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 zijnde centrale gast Rob Vanoudenhoven.
Johan Vanhecke, Anne Gies en Alex Van Haecke
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
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Naar de markt te Helsinki (Finland)
Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally
Vliegers in de lucht van Bali
Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
Op bezoek naar Jeruzalem
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Ouderen in de kerk met Eric Bruneel
Kerk in nood
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
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 - Zomereighties 3
Chad en Gabi blijven zich tegen elkaar keren als ze zich realiseren dat dit het einde voor hen kan zijn. Eduardo, Kate, Dario
en Abigail brainstormen over hoe ze Chad en Gabi kunnen redden. Eduardo en Dario besluiten dan om door te gaan met
de ontvoering van Sonny.
Het is Valentijnsdag, en de trouwdag van Steve en Kayla als iedereen het nieuws over Hope hoort. Steve en Kayla gaan uit
elkaar om zich klaar te maken voor de bruiloft. Stephanie komt aan en wil deelnemen aan de feestelijkheden.
Joey en Steve delen een leuk moment voor de bruiloft.
De bruiloft van Steve en Kayla gaat door. Theo geeft Claire haar valentijnscadeau. Steve en Kayla verlaten de receptie voor
een romantische huwelijksnacht thuis. Anna confronteert Andre. Sonny is verwikkeld in een gesprek met Justin over hoe
hij Deimos in bedwang kan houden en Gabi/Chad kan bevrijden.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gorongasa Park
Tussenlanding Marbihan
Naar de markt Riga
Op Stap in de zomer
Solar Team
Wijnland - China
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Aan de oevers van de Leie

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Walking the camino
Sri Lanka Tamil devotie
Gorongasa Park
Tussenlanding Marbihan
Naar de markt Riga
Op Stap in de zomer
Solar Team
Wijnland - China
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 4 september
Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke
notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert.
1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Marijn Devalck te gast.
Info over een dagverzorgingscentrum
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.
Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland
Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman
zijn Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend:
perfect voor freestyle dus!
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Gorongasa Park Deel 1
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Naar de markt te Riga (Letland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Ontwerp en de bouw van de volgende zonnewagen
China, De wijngaarden van de Himalaya
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
Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood er
op volgt. Hij denkt terug aan het verleden. Aan vier vrouwen die het spoor van vernieling achtergelaten door de
kruisvaarders volgen en van het ene verwoeste dorp naar het andere gaan om er te roven wat er nog te roven valt
om alzo te overleven. Zo kunnen zij uit de handen blijven van de mannen die zich op het oorlogspad bevinden en op wie
zij zich gruwelijk wreken.
1978. Claude Michiels, Charly Van Damme, Dominique Rozan, Liliane Becker, Jean Decraux, Claudine Laroche
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op stap langs de Camino (Spanje)
Sri Lanka Tamil devotie
Gorongasa Park Deel 1
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Naar de markt te Riga (Letland)
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Ontwerp en de bouw van de volgende zonnewagen
China, De wijngaarden van de Himalaya
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
De Rolkrant 05.09
Sanne Leest
Kerk in nood
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
MuziekSpecial: Hansi Hinterseer
De Wensenboom Ochtend
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Tijd voor de revue
De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester

5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021

12:30
12:40
13:20
13:25

Denderland TV
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5/9/2021

15:10 Jeux d'automne

5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021

16:20
17:10
17:45
18:15

5/9/2021
5/9/2021

18:16 Denderland TV
18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8210

5/9/2021
5/9/2021

18:50 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
18:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8211

5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021
5/9/2021

19:20
19:30
19:55
20:50
21:45
22:00
22:15
23:10

Margriet Tussen De Mensen
De Herkenwijsjes aan zee
Sportbeat op zondag
De Wensenboom Namiddag

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Balkanoorlog
De Daken van Parijs
De Alpen
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Stapland
Lekker Weg

Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sanne leest voor uit Broere van Bart Moeyaert, uitgeverij Querido (afl.1)
Kerk in nood
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Muziekspecial met Hansi Hinterseer 2
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
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Boogie Boy
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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 1
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 5 september
Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve
kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de
meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje
dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te verwekken
en op te voeden. 1979. Emile Degelin
Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk
met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een
jachtpartij dodelijk te laten verongelukken.
1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Boogie Boy
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
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, ...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Shauna neemt Quinn in vertrouwen over haar kus met Ridge. Quinn gaat terug in haar herinneringen. Brooke belt Ridge
en vertelt hoe ze hem mist. Maar het gesprek loopt al snel fout als ze Thomas ter sprake brengt.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Hope gaat naar het Halloweenfeestje van Quinn en Eric om Thomas te manipuleren, in de hoop dat hij de adoptiepapieren
zal tekenen. Liam brengt Beth naar Steffy en Kelly en raakt zo weer in gesprek met Steffy.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Balkanoorlog , 1994
De Daken van Parijs
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de Gorges
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lhasa
De Daken van Parijs
De Alpen
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Stapland
Lekker Weg
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du Verdon een heel speciaal geval.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 8
kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, liefde en haat,
de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
De Daken van Parijs
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
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.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Shauna vraagt Ridge hoe het er nu voorstaat tussen hen. Zijn antwoord verrast haar. Hope deelt haar plan met Brooke,
over hoe ze Thomas' liefde voor haar wil gebruiken om Douglas van hem af te pakken.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Vandaag is de voogdijhoorzitting van Chloe en Nicole voor Holly. Chloe is radeloos als ze gedwongen wordt Holly af te
staan aan een maatschappelijk werker voor de hoorzitting. Justin is bezorgd als hij van Deimos hoort dat Sonny het nooit
met hem uitgemaakt heeft over de ontvoering van Gabi/Chad en de moordaanslagen tussen de families.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

