
23/8/2021 08:00 De Rolkrant 23.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit de wondere historie van Judocus Vijd en het lam Gods , Karen Dierickx. 

23/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/8/2021 10:05 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

23/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/8/2021 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, ...

23/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 76 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

23/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

23/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13017 Het is de dag van het gemaskerd bal. Paul is geschokt als hij Sonny aan zijn hoteldeur aantreft. Hope vraagt Eric om 

een telefoon te gebruiken om contact op te nemen met Hattie... Ciara leest Jennifer's verhaal over Hope/ haar ontsnapping. 

Theo troost haar.

23/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 23 augustus

23/8/2021 13:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties 3

23/8/2021 13:50 Mira 1971. De Waterhoek is een gehucht aan de Schelde dat zijn rust dreigt te verliezen wanneer van hogerhand wordt besloten 

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

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

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

23/8/2021 15:25 Retro Eclips: Boechout Duivensport Retro Boechout Duivensport

23/8/2021 15:45 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

23/8/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie 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.  

23/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/8/2021 16:35 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

23/8/2021 16:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

23/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

23/8/2021 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, ...

23/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13018 Het is de dag van het gemaskerd bal. Paul is geschokt als hij Sonny voor zijn hoteldeur aantreft. Hope, die zich beter voelt, 

vraagt Eric om een telefoon te gebruiken om contact op te nemen met Hattie... 

23/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

23/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8200 Shauna onthult Ridge dat zij hem heeft gekust toen hij lam was. Ridge is er beduusd van. Thomas probeert Shauna 

te overtuigen dat ze hem echt moet helpen om een wig te drijven tussen Ridge en Brooke. 

23/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/8/2021 19:05 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

23/8/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

23/8/2021 20:30 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

23/8/2021 20:45 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

23/8/2021 21:20 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



23/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

23/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 76 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

23/8/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 1

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

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

24/8/2021 01:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/8/2021 01:40 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

24/8/2021 02:00 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

24/8/2021 02:25 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

24/8/2021 03:20 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

24/8/2021 03:50 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

24/8/2021 04:05 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

24/8/2021 04:40 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

24/8/2021 05:20 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

24/8/2021 06:15 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

24/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8200 Shauna onthult Ridge dat zij hem heeft gekust toen hij lam was. Ridge is er beduusd van. Thomas probeert Shauna 

te overtuigen dat ze hem echt moet helpen om een wig te drijven tussen Ridge en Brooke. 

24/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

24/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13018 Het is de dag van het gemaskerd bal. Paul is geschokt als hij Sonny voor zijn hoteldeur aantreft. Hope, die zich beter voelt, 

vraagt Eric om een telefoon te gebruiken om contact op te nemen met Hattie... 

24/8/2021 07:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

24/8/2021 08:00 De Rolkrant 24.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor de geniale vriendin van Elena Ferrante. 

24/8/2021 09:20 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

24/8/2021 10:05 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

24/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/8/2021 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, ...

24/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 77 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

24/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

24/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13018 Het is de dag van het gemaskerd bal. Paul is geschokt als hij Sonny voor zijn hoteldeur aantreft. Hope, die zich beter voelt, 

vraagt Eric om een telefoon te gebruiken om contact op te nemen met Hattie... 

24/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/8/2021 13:10 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 4/6

24/8/2021 14:15 Een aardig geval Jef Pinke, een man die het leven van de goede kant opneemt, heeft Aloïs Zavel als vriend en buurman. Deze is schrijver



zonder talent die zijn werken niet uitgegeven krijgt. Beiden wonen in hetzelfde gebouw. Jef is gehuwd en Aloïs is vrijgezel. 

Zavel adopteert een kind en ontvangt een flinke som geld. Zijn vermeende zuigeling is echter een bengel van 16 jaar die 

zich ruw gedraagt. Hierdoor daat Zavel zijn vaderlijke geestdrift tot onder nul. Nand Buyl op zijn best in zijn beginperiode. 

1941. Jan Vanderheyden

24/8/2021 15:45 Eclips TV Op Stap: Stripmuseum Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

24/8/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie 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.  

24/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/8/2021 16:35 En Route - Smaakmakkers 8 Smaakmakkers 8

24/8/2021 16:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

24/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

24/8/2021 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, ...

24/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13019 Raines heeft Hope bijna te pakken. Als Hope vlucht, vuurt hij zijn wapen af... Nicole vertelt Brady dat Deimos Dario heeft 

laten afranselen en Andre heeft laten uitschakelen.  Brady zegt tegen Nicole dat ze geduldig moet blijven met Chloe en 

moet wachten op haar dag in de rechtbank.

24/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

24/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8201 Thomas komt toevallig Zoe tegen in het gebouw van Vinny. Ze vertelt hoe het nu met haar gaat. Steffy ziet de waarheid 

onder ogen als Liam haar een stiekem bezoekje brengt met baby Beth. 

24/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/8/2021 19:05 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

24/8/2021 20:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

24/8/2021 20:25 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

24/8/2021 21:25 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

24/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

24/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

24/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 77 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

24/8/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 2

24/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/8/2021 23:45 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij woont 

in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij oorlogje spelen in de 

bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

25/8/2021 01:15 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/8/2021 01:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

25/8/2021 02:25 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

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



25/8/2021 03:50 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

25/8/2021 04:50 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

25/8/2021 05:25 Europa Park 2019 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.

25/8/2021 05:45 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

25/8/2021 06:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

25/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8201 Thomas komt toevallig Zoe tegen in het gebouw van Vinny. Ze vertelt hoe het nu met haar gaat. Steffy ziet de waarheid 

onder ogen als Liam haar een stiekem bezoekje brengt met baby Beth. 

25/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

25/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13019 Raines heeft Hope bijna te pakken. Als Hope vlucht, vuurt hij zijn wapen af... Nicole vertelt Brady dat Deimos Dario heeft 

laten afranselen en Andre heeft laten uitschakelen.  Brady zegt tegen Nicole dat ze geduldig moet blijven met Chloe en 

moet wachten op haar dag in de rechtbank.

25/8/2021 07:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

25/8/2021 08:00 De Rolkrant 25.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit De gruwelijke rijmen van Roald Dahl.

25/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

25/8/2021 10:05 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

25/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/8/2021 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, ...

25/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 78 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

25/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

25/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13019 Raines heeft Hope bijna te pakken. Als Hope vlucht, vuurt hij zijn wapen af... Nicole vertelt Brady dat Deimos Dario heeft 

laten afranselen en Andre heeft laten uitschakelen.  Brady zegt tegen Nicole dat ze geduldig moet blijven met Chloe en 

moet wachten op haar dag in de rechtbank.

25/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/8/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

25/8/2021 13:50 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

25/8/2021 14:35 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. 

25/8/2021 16:15 Aan de oevers van de Leie 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.  

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

25/8/2021 16:35 En Route - Smaakmakkers 9 Smaakmakkers 9

25/8/2021 16:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

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

25/8/2021 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, ...



25/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13020 Marlena verdwijnt even. Rafe komt erachter dat Raines een schot op Hope heeft gelost. Sonny en Paul halen herinneringen 

op en groeien naar elkaar toe. Raines roept versterking op als hij op Hope in de achtervolging kwijtraakt. Chad valt 

een bewaker aan en Gabi schreeuwt...

25/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

25/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8202 Hope en Steffy praten over de pijn die ze hebben doorstaan toen ze Beth verloren... en Liam. Ridge begint zich zorgen 

te maken als Shauna vertelt dat Thomas afweet van hun kus. 

25/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/8/2021 19:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

25/8/2021 19:35 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

25/8/2021 20:10 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

25/8/2021 20:25 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

25/8/2021 20:50 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

25/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

25/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

25/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 78 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

25/8/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 3

25/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/8/2021 23:45 Palaver Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden 

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

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

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

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

26/8/2021 01:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/8/2021 01:15 Op stap 2021 Op stap met Ben Roelandts

26/8/2021 01:35 Op stap 2021 Op stap met Ben Roelandts

26/8/2021 01:55 Sri Lanka Tamil devotie Sri Lanka Tamil devotie 

26/8/2021 02:30 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

26/8/2021 03:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

26/8/2021 03:40 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

26/8/2021 04:15 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

26/8/2021 04:45 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

26/8/2021 05:10 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

26/8/2021 06:10 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

26/8/2021 06:35 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

26/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8202 Hope en Steffy praten over de pijn die ze hebben doorstaan toen ze Beth verloren... en Liam. Ridge begint zich zorgen 

te maken als Shauna vertelt dat Thomas afweet van hun kus. 

26/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

26/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13020 Marlena verdwijnt even. Rafe komt erachter dat Raines een schot op Hope heeft gelost. Sonny en Paul halen herinneringen 



op en groeien naar elkaar toe. Raines roept versterking op als hij op Hope in de achtervolging kwijtraakt. Chad valt 

een bewaker aan en Gabi schreeuwt...

26/8/2021 07:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

26/8/2021 08:00 De Rolkrant 26.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor  uit een kleine geschiedenis van alledaagse dingen van Harry Stalknecht.

26/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

26/8/2021 10:05 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

26/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

26/8/2021 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, ...

26/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

26/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

26/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13020 Marlena verdwijnt even. Rafe komt erachter dat Raines een schot op Hope heeft gelost. Sonny en Paul halen herinneringen 

op en groeien naar elkaar toe. Raines roept versterking op als hij op Hope in de achtervolging kwijtraakt. Chad valt 

een bewaker aan en Gabi schreeuwt...

26/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 26 augustus

26/8/2021 13:15 Eclips TV Op Stap: Petanque Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

26/8/2021 13:30 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

26/8/2021 13:40 Doek! Opendoek stelt voor

26/8/2021 13:55 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van een 

ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 

vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

26/8/2021 15:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties 3

26/8/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie 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.  

26/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/8/2021 16:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

26/8/2021 17:00 Doek! Opendoek stelt voor

26/8/2021 17:10 Belcar Historic Cup Historic Grand Prix Zolder Belcar Historic Cup Historic Grand Prix Zolder - augustus 2021

26/8/2021 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, ...

26/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13021 Raines gaat op zoek naar Hope. Deimos boekt vooruitgang in zijn poging om zich te verzoenen met Nicole. Anne herenigt 

zich met Chloe, en Brady probeert Chloe weer tot rede te brengen over de voogdijzaak.

26/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

26/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8203 Steffy en Hope hebben ruzie en Hope blijft verbijsterd achter. Thomas onthult Zoe hoe zij nog in zijn toekomstplannen past. 

26/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/8/2021 19:10 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

26/8/2021 19:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

26/8/2021 20:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

26/8/2021 21:00 De Daken van Rome De Daken van Rome



26/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

26/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

26/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 79 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

26/8/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 4

26/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/8/2021 23:45 Doek! Opendoek stelt voor

27/8/2021 00:00 Roem van 't regiment Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport 

beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem 

aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge 

bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie

27/8/2021 01:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/8/2021 01:40 Mekka Op bezoek naar Mekka

27/8/2021 02:35 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

27/8/2021 03:05 En Route met Cruise MSC En Route met Cruise MSC

27/8/2021 03:35 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

27/8/2021 04:00 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

27/8/2021 04:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

27/8/2021 05:25 De Daken van Rome De Daken van Rome

27/8/2021 06:20 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

27/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8203 Steffy en Hope hebben ruzie en Hope blijft verbijsterd achter. Thomas onthult Zoe hoe zij nog in zijn toekomstplannen past. 

27/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

27/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13021 Raines gaat op zoek naar Hope. Deimos boekt vooruitgang in zijn poging om zich te verzoenen met Nicole. Anne herenigt 

zich met Chloe, en Brady probeert Chloe weer tot rede te brengen over de voogdijzaak.

27/8/2021 07:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

27/8/2021 08:00 De Rolkrant 27.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit Nobel Streven van Frits Van Oostrom.

27/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

27/8/2021 10:05 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

27/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

27/8/2021 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, ...

27/8/2021 11:05 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/8/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

27/8/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/8/2021 12:10 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

27/8/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13021 Raines gaat op zoek naar Hope. Deimos boekt vooruitgang in zijn poging om zich te verzoenen met Nicole. Anne herenigt 

zich met Chloe, en Brady probeert Chloe weer tot rede te brengen over de voogdijzaak.

27/8/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/8/2021 13:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 27 augustus



27/8/2021 13:15 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo 

27/8/2021 14:00 Missing Link Film Missing Link

27/8/2021 15:30 Retro Eclips: Het Rijk Van De Skua Retro Het Rijk Van De Skua

27/8/2021 16:00 Aan de oevers van de Leie 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.  

27/8/2021 16:25 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/8/2021 16:35 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

27/8/2021 16:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

27/8/2021 17:25 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

27/8/2021 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, ...

27/8/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13022 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.

27/8/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

27/8/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8204 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. 

27/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/8/2021 19:10 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

27/8/2021 19:50 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

27/8/2021 20:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

27/8/2021 21:15 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

27/8/2021 21:40 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

27/8/2021 21:55 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

27/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/8/2021 22:15 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

27/8/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 80 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

27/8/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 5

27/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/8/2021 23:45 Lied van de week Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager 

Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten 

van dat ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans

28/8/2021 01:45 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

28/8/2021 02:25 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

28/8/2021 03:25 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/8/2021 03:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 



28/8/2021 04:05 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

28/8/2021 04:30 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

28/8/2021 05:05 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

28/8/2021 05:20 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/8/2021 05:30 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

28/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/8/2021 06:50 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

28/8/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

28/8/2021 07:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

28/8/2021 08:00 De Rolkrant 28.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest uit Zondag dus, samengesteld doorhet lezerscollectief Wablieft en uitgegeven door uitgeverij 'vrijdag' .

28/8/2021 09:20 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

28/8/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 41, Prato Bormi, De Glans van Prémontré , Ten Huize van Mevrouw Sibenaeler 

92 jaar eerste vrouw burgemeester (afl 31)

28/8/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/8/2021 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, ...

28/8/2021 11:05 Doek! Opendoek stelt voor

28/8/2021 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies 3

28/8/2021 11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13019 Raines heeft Hope bijna te pakken. Als Hope vlucht, vuurt hij zijn wapen af... Nicole vertelt Brady dat Deimos Dario heeft 

laten afranselen en Andre heeft laten uitschakelen.  Brady zegt tegen Nicole dat ze geduldig moet blijven met Chloe en 

moet wachten op haar dag in de rechtbank.

28/8/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 13020 Marlena verdwijnt even. Rafe komt erachter dat Raines een schot op Hope heeft gelost. Sonny en Paul halen herinneringen 

op en groeien naar elkaar toe. Raines roept versterking op als hij op Hope in de achtervolging kwijtraakt. Chad valt 

een bewaker aan en Gabi schreeuwt...

28/8/2021 13:15 De Dingen Des Levens Afl. 13021 Raines gaat op zoek naar Hope. Deimos boekt vooruitgang in zijn poging om zich te verzoenen met Nicole. Anne herenigt 

zich met Chloe, en Brady probeert Chloe weer tot rede te brengen over de voogdijzaak.

28/8/2021 14:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/8/2021 14:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/8/2021 14:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 28 augustus

28/8/2021 14:25 Dilemma Karin is een succesvolle advocate en haar man Jan een knappe zakenman. Het geluk lacht hen toe. Dit wordt echter een 

eerste keer verstoord als Karin één van haar bajesklanten, Jef Mees, aan een baan helpt om hem zo uit de gevangenis 

te houden. Dit allemaal tegen de zin van Jan. Het gaat pas goed verkeerd als door een fout van Jef het bedrijf van Jan voor 

een schadeclaim van miljoenen zal moeten opdraaien. 

Geregisseerd door Freddy Coppens met Johan Leysen, Alexandra Vandernoot en Thom Hoffman. 1990

28/8/2021 16:05 Eclips en Vrienden Zorg - Euthanasie Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

28/8/2021 16:30 Thuiszorg/gezinszorg Thuiszorg/gezinszorg

28/8/2021 16:45 Aan de oevers van de Leie 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.  

28/8/2021 17:20 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

28/8/2021 17:50 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

28/8/2021 18:25 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

28/8/2021 18:45 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, ...

28/8/2021 18:50 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

28/8/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/8/2021 19:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

28/8/2021 20:10 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

28/8/2021 20:35 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

28/8/2021 21:35 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

28/8/2021 22:05 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie 

Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

28/8/2021 22:25 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

28/8/2021 22:55 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/8/2021 23:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 6

28/8/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/8/2021 23:45 A strange love affair Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor. 1985

29/8/2021 01:25 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/8/2021 01:30 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.

29/8/2021 02:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

29/8/2021 03:15 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

29/8/2021 03:40 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

29/8/2021 04:40 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

29/8/2021 05:10 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door 

UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

29/8/2021 05:45 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie 

Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

29/8/2021 06:05 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

29/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/8/2021 06:50 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

29/8/2021 06:55 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

29/8/2021 07:45 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

29/8/2021 08:00 De Rolkrant 29.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/8/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest een voor uit visje bij de thee van Annie MG Smidt.

29/8/2021 09:20 Kerk in nood Kerk in nood

29/8/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

29/8/2021 10:20 Door de Overlevenden Muziekspecial met Door de Overlevenden

29/8/2021 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, ...

29/8/2021 11:10 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

29/8/2021 11:25 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Sabien Tiels

29/8/2021 12:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/8/2021 12:15 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

29/8/2021 12:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/8/2021 12:40 Pareltjes Pareltjes van muziek 

29/8/2021 13:25 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 29 augustus

29/8/2021 13:30 Brugge Die Stille Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog 

uitsluitend voor de herinnering aan zijn overleden echtgenote. Telkens wanneer de zwaarmoedigheid ondragelijk wordt,

gaat hij wandelen langs de Brugse reien, waar alles hem aan zijn vroegere geliefde herinnert. Op een van zijn eenzame 

tochten door Brugge ontmoet hij een jonge balletdanseres die sprekend op zijn vrouw lijkt. Dit brengt de man volledig 

in de war. 1981. Geregisseerd door Roland Verhavert met Chris Boni, Idwig Stephane en Magda Lesage

29/8/2021 15:00 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.

29/8/2021 16:20 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

29/8/2021 17:10 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Sabien Tiels

29/8/2021 17:50 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, ...

29/8/2021 18:00 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

29/8/2021 18:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/8/2021 18:15 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

29/8/2021 19:05 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

29/8/2021 19:55 De Daken van New York De Daken van New York

29/8/2021 20:45 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

29/8/2021 21:40 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

29/8/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

29/8/2021 22:20 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

29/8/2021 23:10 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

29/8/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

29/8/2021 00:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/8/2021 00:10 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint 

Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen 

hiervoor treft. "De boer die sterft" blikt Nand, een Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, dat voornamelijk 

bestond uit werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen.  1963

30/8/2021 01:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

30/8/2021 01:40 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

30/8/2021 02:35 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

30/8/2021 03:30 De Daken van New York De Daken van New York

30/8/2021 04:15 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

30/8/2021 05:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

30/8/2021 05:20 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

30/8/2021 06:15 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

30/8/2021 06:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten



30/8/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8204 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. 

30/8/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

30/8/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13022 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.

30/8/2021 07:55 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022


