
9/8/2021 08:00 De Rolkrant 09.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit De erfenis van Fontanelli, Andreas Eschbach, uitgegeven bij Karakter Uitgevers

9/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

9/8/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 68, Fait - Divers speelfilm 1985, Het linkeroog van Stalin 1984 kleur speelfilm, 

Andrea Chenier speelfilm kleur 1984

9/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/8/2021 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, ...

9/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 41 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 41

9/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

9/8/2021 12:20 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.

9/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In 09.08... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 9 augustus

9/8/2021 13:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 2

9/8/2021 13:50 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en 

Marta Dusseldorp. 

9/8/2021 15:25 De Loodgieter Vertellingen

9/8/2021 15:40 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. 

9/8/2021 16:00 Pasen Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn 

dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt 

zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel

9/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/8/2021 16:35 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

9/8/2021 17:00 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 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

9/8/2021 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, ...

9/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13008 Brady confronteert Chloe met de waarheid en ze geeft eindelijk alles toe - Holly is inderdaad de baby van Nicole en Daniel. 

Nicole realiseert zich dat Dario iets slechts van plan is met Deimos. Eric ontfermt zich over Hope. Kayla arriveert in Europa 

om Steve te controleren en ze bedrijven de liefde.

9/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

9/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8190 Shauna vertelt Flo dat ze Ridge heeft gezoend toen hij laveloos was. Ridge is overweldigd als Brooke hem confronteert 

met de nacht die hij doorbracht met Shauna. Zomerherhaling

9/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/8/2021 19:05 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

9/8/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

9/8/2021 20:25 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

9/8/2021 21:00 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

9/8/2021 21:15 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

9/8/2021 21:30 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)



9/8/2021 21:40 Bellissimo Bellissimo - Parma Aflevering 4/4

9/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

9/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

9/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

9/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 41 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 41

9/8/2021 23:10 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)

9/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/8/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

10/8/2021 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

10/8/2021 01:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/8/2021 01:50 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

10/8/2021 02:10 Op Bezoek: Het woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

10/8/2021 02:30 Vliegers in de lucht van Bali Vliegers in de lucht van Bali

10/8/2021 02:50 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

10/8/2021 03:10 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

10/8/2021 04:10 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

10/8/2021 04:40 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

10/8/2021 05:10 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

10/8/2021 05:30 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

10/8/2021 05:45 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

10/8/2021 06:00 Bellissimo Bellissimo - Parma Aflevering 4/4

10/8/2021 06:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

10/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8190 Shauna vertelt Flo dat ze Ridge heeft gezoend toen hij laveloos was. Ridge is overweldigd als Brooke hem confronteert 

met de nacht die hij doorbracht met Shauna. Zomerherhaling

10/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

10/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13008 Brady confronteert Chloe met de waarheid en ze geeft eindelijk alles toe - Holly is inderdaad de baby van Nicole en Daniel. 

Nicole realiseert zich dat Dario iets slechts van plan is met Deimos. Eric ontfermt zich over Hope. Kayla arriveert in Europa 

om Steve te controleren en ze bedrijven de liefde.

10/8/2021 08:00 De Rolkrant 10.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit ' kerstekind' van Diane De Keyzer, uitgeverij Manteau

10/8/2021 09:20 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

10/8/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 66, De spoken van Torenburcht speelfilm jeugd 1977

10/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 13 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/8/2021 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, ...

10/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

10/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 42 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 42

10/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

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

10/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13008 Brady confronteert Chloe met de waarheid en ze geeft eindelijk alles toe - Holly is inderdaad de baby van Nicole en Daniel. 

Nicole realiseert zich dat Dario iets slechts van plan is met Deimos. Eric ontfermt zich over Hope. Kayla arriveert in Europa 

om Steve te controleren en ze bedrijven de liefde.

10/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

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

10/8/2021 13:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen - Aflevering 2/6



10/8/2021 14:20 De Obool Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven 

heeft hij motorpech. Hij slaagt er niet in om de wagen terug op gang te brengen. Plots ziet hij als in een fata morgana het 

puin van een oud paleis. Hij strompelt ernaar toe en ontmoet allerlei vreemde mensen. 1966. Rik Kuijpers

10/8/2021 15:45 Eclips TV Op Stap: Tranen Clown Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

10/8/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

10/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

10/8/2021 16:35 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

10/8/2021 16:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

10/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

10/8/2021 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, ...

10/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13009 Brady dwingt Chloe om Nicole te laten weten dat Holly haar dochter is, maar het moment wordt onderbroken. Chad en Gabi 

blijven vechten tegen hun gevoelens voor elkaar... Claire, Theo, Ciara, Jade, en Joey verhuizen naar hun nieuwe loft.

10/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

10/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8191 Thomas probeert Shauna zover te krijgen dat ze hem helpt de relatie van Brooke en Ridge kapot te maken. Liam stemt toe 

om Hope te helpen en Thomas zo ver mogelijk uit de buurt van Douglas te houden. Zomerherhaling

10/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

10/8/2021 19:05 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

10/8/2021 20:05 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

10/8/2021 20:30 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

10/8/2021 21:25 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

10/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

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

10/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

10/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 42 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 42

10/8/2021 23:10 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)

10/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/8/2021 23:45 Hoogste tijd Hoogste tijd is een Nederlandse film uit 1995 van Frans Weisz met in de hoofdrollen Rijk de Gooyer, Kitty Courbois en 

Pierre Bokma. Het scenario voor de film is gebaseerd op de roman Hoogste tijd van Harry Mulisch.

11/8/2021 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

11/8/2021 01:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/8/2021 01:50 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

11/8/2021 02:15 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

11/8/2021 03:15 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

11/8/2021 03:45 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

11/8/2021 04:40 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. 

Hitler pleegt zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

11/8/2021 05:50 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

11/8/2021 06:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

11/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8191 Thomas probeert Shauna zover te krijgen dat ze hem helpt de relatie van Brooke en Ridge kapot te maken. Liam stemt toe 

om Hope te helpen en Thomas zo ver mogelijk uit de buurt van Douglas te houden. Zomerherhaling

11/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022



11/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13009 Brady dwingt Chloe om Nicole te laten weten dat Holly haar dochter is, maar het moment wordt onderbroken. Chad en Gabi 

blijven vechten tegen hun gevoelens voor elkaar... Claire, Theo, Ciara, Jade, en Joey verhuizen naar hun nieuwe loft.

11/8/2021 08:00 De Rolkrant 11.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'sprookjes' van Godfried Bomans

11/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

11/8/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor het Manneke 63, Nationaal werk voor kinderwelzijn uit 1952 en De grillen van het weer (1951).

11/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 14 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/8/2021 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, ...

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

11/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 43 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 43

11/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

11/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13009 Brady dwingt Chloe om Nicole te laten weten dat Holly haar dochter is, maar het moment wordt onderbroken. Chad en Gabi 

blijven vechten tegen hun gevoelens voor elkaar... Claire, Theo, Ciara, Jade, en Joey verhuizen naar hun nieuwe loft.

11/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 11 augustus

11/8/2021 13:15 Pareltjes Pareltjes van muziek 

11/8/2021 14:00 Op de fiets naar Hollywood Is een documentaire over de Nederlandse filmproductie tussen 1958 - de oprichting van de Filmacademie - en 1993. De Hert 

en Thijssen proberen een antwoord te geven. 1993

11/8/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

11/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

11/8/2021 16:35 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

11/8/2021 17:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

11/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

11/8/2021 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, ...

11/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13010 Nicole wordt strafrechtelijk vervolgd en vertelt Roman dat ze achter Chloe aan wil gaan. Deimos heeft de hele nacht met 

Justin gewerkt om Nicole te helpen. Sonny vraagt Chad om samen te werken tegen de Hernandez familie. 

11/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

11/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8192 Ridge maakt een drastische verandering door om de relatie tussen hem, Steffy en Thomas te repareren. Katie en Will delen 

een ontroerend moment, voordat zij en Bill informatie krijgen over donatie. Zomerherhaling

11/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/8/2021 19:10 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 6)

11/8/2021 19:35 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

11/8/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

11/8/2021 20:30 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

11/8/2021 20:50 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

11/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

11/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

11/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

11/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 43 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 43

11/8/2021 23:10 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)

11/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/8/2021 23:45 Elias In deze extra lange speelfilm beleeft Elias de Kleine Reddingsboot een spannend avontuur. Hij moet op een geheime missie 

om de Koninklijke Jacht te zoeken, die er al een tijdje met zijn hoofd niet bij was. Zou het iets te maken hebben met de 

verdwijning van de Prinsessenboot? Elias moet alle zeilen bijzetten om dit avontuur tot een goed einde te brengen! In deze 

prachtige 3D-animatiefilm zien we alle bekende en geliefde karakters uit de originele Elias-serie terug, en maken we kennis 

met een aantal sprankelende nieuwe figuren. 2007

12/8/2021 01:05 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

12/8/2021 01:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

12/8/2021 01:25 Het wiel van de dood Het wiel van de dood, Indië

12/8/2021 01:40 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India

12/8/2021 02:00 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

12/8/2021 02:25 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

12/8/2021 02:50 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

12/8/2021 03:15 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 6)

12/8/2021 03:40 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

12/8/2021 04:05 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

12/8/2021 04:35 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

12/8/2021 04:55 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

12/8/2021 05:55 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

12/8/2021 06:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

12/8/2021 06:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

12/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8192 Ridge maakt een drastische verandering door om de relatie tussen hem, Steffy en Thomas te repareren. Katie en Will delen 

een ontroerend moment, voordat zij en Bill informatie krijgen over donatie. Zomerherhaling

12/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

12/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13010 Nicole wordt strafrechtelijk vervolgd en vertelt Roman dat ze achter Chloe aan wil gaan. Deimos heeft de hele nacht met 

Justin gewerkt om Nicole te helpen. Sonny vraagt Chad om samen te werken tegen de Hernandez familie. 

12/8/2021 08:00 De Rolkrant 12.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit 'La superba' van Ilja Leonard Pfeiffer, uitgeverij de Arbeiderspers

12/8/2021 09:20 Ecokerk Braambos - Ecokerk

12/8/2021 09:30 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

12/8/2021 10:15 Sport van vroeger in de kijker  Ploegsport in Basketbal - Sport van vroeger in de kijker

12/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 15 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/8/2021 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, ...

12/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

12/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 44 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

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

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

12/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13010 Nicole wordt strafrechtelijk vervolgd en vertelt Roman dat ze achter Chloe aan wil gaan. Deimos heeft de hele nacht met 

Justin gewerkt om Nicole te helpen. Sonny vraagt Chad om samen te werken tegen de Hernandez familie. 

12/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 12 augustus

12/8/2021 13:15 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

12/8/2021 13:25 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. 

12/8/2021 13:45 Doek! Opendoek stelt voor

12/8/2021 14:00 Pallieter Een jonge man wordt na een fysieke en psychologische inzinking door een vriend naar zijn zus gebracht, die zich over hem 

ontfermt. Nadat hij weer de oude is, besluit hij een nieuw leven te beginnen en neemt ook een nieuwe naam, Pallieter. 

Hij leeft in vrijheid, en doet wat hij wil en geniet van het leven waarbij hij de realiteit verdringt. 

1976. Geregisseerd door Roland Verhavert met Eddie Brugman, Sylvia de Leur en Jacqueline Rommerts.

12/8/2021 15:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 2

12/8/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

12/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

12/8/2021 16:35 En Route Indonesië En Route te Indonesië deel 1

12/8/2021 16:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

12/8/2021 17:10 Doek! Opendoek stelt voor

12/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

12/8/2021 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, ...

12/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13011 Rafe, Marlena, Steve, en Kayla wachten ongeduldig op informatie over Stefano. Hope vecht om te overleven terwijl Eric voor 

haar blijft zorgen. Andre brengt Kate op de hoogte van de situatie met Deimos. Lucas en Adrienne brengen wat tijd 

samen door.

12/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

12/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8193 Brooke eist dat Shauna uit de buurt blijft van haar familie en in het bijzonder Ridge. Als Thomas hoort hoe Ridge nu leeft, 

viert hij zijn overwinning. 

12/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

12/8/2021 19:10 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

12/8/2021 19:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

12/8/2021 19:55 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

12/8/2021 20:15 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

12/8/2021 20:30 De Daken van Londen De Daken van Londen

12/8/2021 21:30 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

12/8/2021 22:20 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

12/8/2021 22:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

12/8/2021 22:35 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 44 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

12/8/2021 23:20 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 4)

12/8/2021 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/8/2021 23:55 Doek! Opendoek stelt voor

13/8/2021 00:05 't Geheim document Een vijftienjarige rakker ontdekt tijdens een verblijf aan zee een stuk van een document dat zijn verbeelding op hol brengt. 

Hij speurt naar het volledige document en bezoekt alzo een aantal plekken in ons land. Hij loopt in het spoor van schrijvers, 

dichters, schilders en componisten die daar leefden en werkten en die de schoonheid in hun werken verheerlijkten. 1963

13/8/2021 01:00 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

13/8/2021 01:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

13/8/2021 01:20 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

13/8/2021 01:40 Woud in je bord Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland

13/8/2021 02:00 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

13/8/2021 02:30 Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw De Maharadja's van de 21ste eeuw, India



13/8/2021 02:45 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

13/8/2021 03:00 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

13/8/2021 03:25 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

13/8/2021 03:45 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

13/8/2021 04:05 Op bezoek: Rokende Reuzen Rokende Reuzen, Costa Rica

13/8/2021 04:20 De Daken van Londen De Daken van Londen

13/8/2021 05:20 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

13/8/2021 06:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

13/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

13/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8193 Brooke eist dat Shauna uit de buurt blijft van haar familie en in het bijzonder Ridge. Als Thomas hoort hoe Ridge nu leeft, 

viert hij zijn overwinning. 

13/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

13/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13011 Rafe, Marlena, Steve, en Kayla wachten ongeduldig op informatie over Stefano. Hope vecht om te overleven terwijl Eric voor 

haar blijft zorgen. Andre brengt Kate op de hoogte van de situatie met Deimos. Lucas en Adrienne brengen wat tijd 

samen door.

13/8/2021 08:00 De Rolkrant 13.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'de zeer schone uen van juffrouw Symforosa Begyntjen' Felix Timmermans, 

13/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

13/8/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Aflevering Het Manneke , Laatste antwoord korte speelfilm  1978, De mannen van den John 

muziek reportage 1988, De Glans van Prémontré tentoonst. Abdij Park Heverlee  1973, Opening Bokrijk in 1954 

door prins Albert 

13/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 16 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/8/2021 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, ...

13/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

13/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 45 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

13/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

13/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

13/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13011 Rafe, Marlena, Steve, en Kayla wachten ongeduldig op informatie over Stefano. Hope vecht om te overleven terwijl Eric voor 

haar blijft zorgen. Andre brengt Kate op de hoogte van de situatie met Deimos. Lucas en Adrienne brengen wat tijd 

samen door.

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

13/8/2021 13:15 De Herkenwijsjes aan zee. Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

13/8/2021 14:00 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. 

13/8/2021 15:45 Doek! Opendoek stelt voor

13/8/2021 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

13/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

13/8/2021 16:35 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

13/8/2021 16:55 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

13/8/2021 17:25 Eclips TV Op Stap: Natuur Rune 2 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

13/8/2021 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, ...

13/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13012 Nicole krijgt een "bezoek" van een speciaal iemand.... Deimos confronteert Chloe met de vaderschapsresultaten die 

bewijzen dat Holly van Nicole is, en deelt dit met zowel Victor als Maggie. Steve, Rafe, Kayla en Marlena vernemen 

van Shane dat de ISA foto's heeft die van Stefano kunnen zijn.

13/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

13/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8194 Shauna heeft een idee hoe Flo haar plek terug zou kunnen krijgen binnen de Logan-familie. In een aangrijpend gesprek 

met Bill vertelt Katie hoe bang ze is om te sterven en Will niet te kunnen zien opgroeien. 

13/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

13/8/2021 19:10 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

13/8/2021 19:35 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

13/8/2021 20:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

13/8/2021 21:05 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

13/8/2021 21:20 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

13/8/2021 21:35 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

13/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

13/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

13/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

13/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 45 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

13/8/2021 23:10 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)

13/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/8/2021 23:45 Doek! Opendoek stelt voor

13/8/2021 00:05 Missing Link Film Missing Link

14/8/2021 01:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

14/8/2021 01:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

14/8/2021 01:50 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

14/8/2021 02:20 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

14/8/2021 03:20 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

14/8/2021 04:20 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

14/8/2021 04:50 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

14/8/2021 05:05 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

14/8/2021 05:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

14/8/2021 05:40 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

14/8/2021 06:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

14/8/2021 06:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

14/8/2021 06:40 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

14/8/2021 06:45 Eclips TV Op Stap: Natuur Rine 1 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

14/8/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

14/8/2021 08:00 De Rolkrant 14.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Stedevaart',Jan Brokken, uitgeverij Atlas

14/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen

14/8/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 27, 28 en De Achtiendaagse veldtocht

14/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 17 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/8/2021 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, ...

14/8/2021 11:05 Doek! Opendoek stelt voor

14/8/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 2

14/8/2021 11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13009 Brady dwingt Chloe om Nicole te laten weten dat Holly haar dochter is, maar het moment wordt onderbroken. Chad en Gabi 

blijven vechten tegen hun gevoelens voor elkaar... Claire, Theo, Ciara, Jade, en Joey verhuizen naar hun nieuwe loft.

14/8/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 13010 Nicole wordt strafrechtelijk vervolgd en vertelt Roman dat ze achter Chloe aan wil gaan. Deimos heeft de hele nacht met 

Justin gewerkt om Nicole te helpen. Sonny vraagt Chad om samen te werken tegen de Hernandez familie. 

14/8/2021 13:00 De Dingen Des Levens Afl. 13011 Rafe, Marlena, Steve, en Kayla wachten ongeduldig op informatie over Stefano. Hope vecht om te overleven terwijl Eric voor 

haar blijft zorgen. Andre brengt Kate op de hoogte van de situatie met Deimos. Lucas en Adrienne brengen wat tijd 

samen door.

14/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 14 augustus

14/8/2021 13:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

14/8/2021 13:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/8/2021 14:10 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader. 

Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. 

Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een feestje 

georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 

1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer

14/8/2021 15:40 Eclips TV op Stap: Seingevers Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

14/8/2021 15:55 Bibi Grote broer Alex heeft een afspraak met een meisje. Hij moet echter zijn zusje Bibi meebrengen. Zij laat het verliefde 

koppeltje enkele komische avonturen beleven. 1970. Jean Daskalidès

14/8/2021 16:05 Eclips en Vrienden Zorg - Ouderenzorg Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

14/8/2021 16:40 Dienstencheques Dienstencheques

14/8/2021 17:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

14/8/2021 17:30 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

14/8/2021 18:25 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. 

14/8/2021 18:40 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, ...

14/8/2021 18:49 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

14/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

14/8/2021 19:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

14/8/2021 20:10 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

14/8/2021 20:35 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

14/8/2021 21:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

14/8/2021 22:00 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

14/8/2021 22:35 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

14/8/2021 23:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

14/8/2021 23:10 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)

14/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/8/2021 23:45 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 



een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien. 

Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie, 

de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'. 

En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen. 

1958.  Wim Telders

15/8/2021 00:45 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

15/8/2021 00:55 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

15/8/2021 01:05 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

15/8/2021 01:25 Vliegers in de lucht van Bali Vliegers in de lucht van Bali

15/8/2021 01:45 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

15/8/2021 02:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

15/8/2021 02:55 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

15/8/2021 03:25 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

15/8/2021 04:25 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

15/8/2021 04:55 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.

15/8/2021 05:20 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

15/8/2021 06:00 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

15/8/2021 06:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

15/8/2021 06:35 Eclips TV Op Stap: Natuur Rune 2 Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

15/8/2021 07:00 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

15/8/2021 08:00 De Rolkrant 15.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit 'De bourgondiërs', Bart Van Loo, uitgeverij  De bezige bij

15/8/2021 09:20 Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen

15/8/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Ochtendgebed op zondag vanuit de Abdij van Averbode - Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

15/8/2021 10:10 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

15/8/2021 10:40 André Hazes Anders Muziekspecial met André Hazes Anders

15/8/2021 11:05 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, ...

15/8/2021 11:10 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue - GEFASCINEERD DOOR TV" (Afl. 25). Toen in de jaren '60 'Bonanza' op het 

wit-zwarte tv-scherm verscheen, keek de volle huiskamer gefascineerd  toe.  Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie 

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

15/8/2021 11:25 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Dean.

15/8/2021 12:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

15/8/2021 12:15 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

15/8/2021 12:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/8/2021 12:45 Pareltjes Pareltjes van muziek 

15/8/2021 13:30 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

15/8/2021 14:25 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat 

gehuurd dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn 

vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die 

er helemaal niet zijn. 

1961. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers

15/8/2021 15:55 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.



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

15/8/2021 17:05 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Dean.

15/8/2021 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, ...

15/8/2021 17:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

15/8/2021 18:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

15/8/2021 18:10 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

15/8/2021 18:50 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

15/8/2021 19:30 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

15/8/2021 19:50 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

15/8/2021 20:45 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

15/8/2021 21:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

15/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

15/8/2021 22:20 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

15/8/2021 23:20 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

15/8/2021 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/8/2021 23:55 Congo Express De Hamburgse Renate Brinkmann heeft net van haar verloofde, de piloot Gaston die op de Afrika-lijn vliegt, te horen 

gekregen dat hij de verloving wil stopzetten, omdat hij net zijn baan heeft verloren. Dit maakt voor hem dan ook de weg vrij 

om voorgoed naar Afrika te vertrekken. 

Geregisseerd door Eduard von Borsody met Marianne Hoppe, Willy Birgel en René Deltgen. 1939

16/8/2021 01:15 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

16/8/2021 01:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

16/8/2021 01:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

16/8/2021 01:55 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

16/8/2021 02:35 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

16/8/2021 02:55 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

16/8/2021 03:50 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

16/8/2021 05:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

16/8/2021 05:25 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

16/8/2021 06:25 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

16/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8194 Shauna heeft een idee hoe Flo haar plek terug zou kunnen krijgen binnen de Logan-familie. In een aangrijpend gesprek 

met Bill vertelt Katie hoe bang ze is om te sterven en Will niet te kunnen zien opgroeien. 

16/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

16/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13012 Nicole krijgt een "bezoek" van een speciaal iemand.... Deimos confronteert Chloe met de vaderschapsresultaten die 

bewijzen dat Holly van Nicole is, en deelt dit met zowel Victor als Maggie. Steve, Rafe, Kayla en Marlena vernemen van Shane 

dat de ISA foto's heeft die van Stefano kunnen zijn.


