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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Yesterday
Onschuldig verlangen

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Ziel en zaligheid
De Man, korte speelfilm uit 1980
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Vandaag is de voogdijhoorzitting van Chloe en Nicole voor Holly. Chloe is radeloos als ze gedwongen wordt Holly af te staan
aan een maatschappelijk werker voor de hoorzitting. Justin is bezorgd als hij van Deimos hoort dat Sonny het nooit met hem
uitgemaakt heeft over de ontvoering van Gabi/Chad en de moordaanslagen tussen de families.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 6 september
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 3
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
Retro Geen Rijker Kroon
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Aflevering 1)
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)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope gaat naar het Halloweenfeestje van Quinn en Eric om Thomas te manipuleren, in de hoop dat hij de adoptiepapieren
zal tekenen. Liam brengt Beth naar Steffy en Kelly en raakt zo weer in gesprek met Steffy.
Smaakmakkers 1
Namibië, Oeganda, Bierbrouwen - En Route
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, ...
Terwijl Chad en Gabi zich vastklampen aan het leven en aan elkaar, probeert Sonny te ontsnappen aan zijn ontvoerder.
Hij wordt in elkaar geslagen. Roman informeert de drie families. Abigail schakelt Dario in om Gabi en Chad te helpen
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Daken van Londen
Woud in je bord
En Route Handen uit de mouwen
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Jelle Veyt

Denderland TV
Verrassingsfilm
Bellissimo
Bellissimo
Bellissimo
Bellissimo
Belgian Travel Blog Awards 2021
De Daken van Londen
En Route Handen uit de mouwen
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Jelle Veyt

De Rolkrant 07.09
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
Kerk in Nood
Kracht van de stilte
Artikel 140
Eclips TV In Beweging Afl. 37
De Wensenboom Ochtend

lokaliseren.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Steffy en Liam vinden troost in hun dochters en hun eeuwige band. Hope komt in een lastige situatie terecht als Thomas
en Douglas haar vragen stellen over hun gezamenlijke toekomst.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Daken van Londen
Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland
Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het
de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk
continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Bellissimo - Aflevering 1/4
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
De Daken van Londen
Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het de
derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk continent
de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
Steffy en Liam vinden troost in hun dochters en hun eeuwige band. Hope komt in een lastige situatie terecht als Thomas en
Douglas haar vragen stellen over hun gezamenlijke toekomst.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Terwijl Chad en Gabi zich vastklampen aan het leven en aan elkaar, probeert Sonny te ontsnappen aan zijn ontvoerder.
Hij wordt in elkaar geslagen. Roman informeert de drie families. Abigail schakelt Dario in om Gabi en Chad te helpen
lokaliseren.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Kerk in Nood
Kracht van de stilte
Artikel 140, korte speelfilm uit 1992
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
The best of the Bobby Setter Band Live
Elias

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Naar de markt Lissabon
Toerisme Sint-Truiden
De Alpen
Lavaux, wijn uit de alpen
Oeganda En route
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag

Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Terwijl Chad en Gabi zich vastklampen aan het leven en aan elkaar, probeert Sonny te ontsnappen aan zijn ontvoerder.
Hij wordt in elkaar geslagen. Roman informeert de drie families. Abigail schakelt Dario in om Gabi en Chad te helpen
lokaliseren.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 7 september
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 6/6
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
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Aflevering 2)
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)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy en Liam vinden troost in hun dochters en hun eeuwige band. Hope komt in een lastige situatie terecht als Thomas
en Douglas haar vragen stellen over hun gezamenlijke toekomst.
Smaakmakkers 2
Burlen van de herten
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope is nog steeds bang dat Andre op het laatste moment iets zal uithalen om haar toekomst te vernietigen. Zowel Chad
als Gabi weten eerst niet wat er gebeurd is toen ze gevangen zaten, maar hun herinneringen beginnen langzaam terug
te komen. Marlena spoort Eric op en probeert hem ervan te overtuigen naar huis te komen.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Hopes plan loopt uit de hand als Thomas een oneerbaar voorstel doet. Liam aarzelt als hij ontdekt dat Steffy weer
aan het daten is.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Lavaux, wijn uit de alpen
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
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Naar de markt Lissabon
Toerisme Sint-Truiden
De Alpen
En Route Zwitserland
Oeganda En route
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Lavaux, wijn uit de alpen
Prosecco
En Route Lac De Virelles
Mooi en Meedogenloos Afl. 8213

De Rolkrant 08.09
Vieringen
Kerk in Nood
Congo
Retro Eclips: De Mariafeesten
Eclips TV In Beweging Afl. 40
De Wensenboom Ochtend

Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
Pareltjes
Jonny en Jesssy

De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland.
Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt de
oorlog zich uit.
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.
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 2
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Lavaux, wijn uit de alpen
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
En Route Lac De Virelles
Hopes plan loopt uit de hand als Thomas een oneerbaar voorstel doet. Liam aarzelt als hij ontdekt dat Steffy weer
aan het daten is.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Hope is nog steeds bang dat Andre op het laatste moment iets zal uithalen om haar toekomst te vernietigen. Zowel Chad
als Gabi weten eerst niet wat er gebeurd is toen ze gevangen zaten, maar hun herinneringen beginnen langzaam terug
te komen. Marlena spoort Eric op en probeert hem ervan te overtuigen naar huis te komen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood - Zusters uit Pakistan
Congo - Terugblik
Retro De Mariafeesten
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Hope is nog steeds bang dat Andre op het laatste moment iets zal uithalen om haar toekomst te vernietigen. Zowel Chad
als Gabi weten eerst niet wat er gebeurd is toen ze gevangen zaten, maar hun herinneringen beginnen langzaam terug
te komen. Marlena spoort Eric op en probeert hem ervan te overtuigen naar huis te komen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 8 september
Pareltjes van muziek
In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar,
maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door
drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt
vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Groentips
En Route
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Lekker Weg
Bellissimo
Stapland
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Woensdag

Denderland TV
Temse
Temse deel 2
Smaakmakkers 1
Smaakmakkers 2
Smaakmakkers 3
Smaakmakkers 4
Smaakmakkers 5
Groentips
En Route
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Lekker Weg
Bellissimo
Stapland
Tussenlanding Zee- Alpen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8214

Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Aflevering 3)
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)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hopes plan loopt uit de hand als Thomas een oneerbaar voorstel doet. Liam aarzelt als hij ontdekt dat Steffy weer
aan het daten is.
Smaakmakkers 3
En Route Savoi Mont Blanc 1
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, ...
Abigail en Chad worden herenigd in het ziekenhuis. Chad vertelt haar de waarheid. Eduardo verdedigt dat hij deed wat hij
moest doen. Ciara en Claire krijgen ruzie nadat Ciara Claire ervan beschuldigt egoïstisch te zijn als het om Julie gaat.
Lani verneemt dat JJ Roman heeft aangemoedigd om haar een vaste baan aan te bieden.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Liam is in de war als Bill hem weer welkom heet in de familie en bij Spencer Publications. Zoe kust Thomas, in de hoop
zijn aandacht te krijgen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)
En route najaar
De school op het Titicacameer, Peru
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)
Stapland - Andalusië (Spanje)
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retro Temse
Temse deel 2 - Anno 1995
Smaakmakkers 1
Smaakmakkers 2
Smaakmakkers 3
Smaakmakkers 4
Smaakmakkers 5
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)
En route najaar
De school op het Titicacameer, Peru
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)
Stapland - Andalusië (Spanje)
Tussenlanding Zee-Alpen
Liam is in de war als Bill hem weer welkom heet in de familie en bij Spencer Publications. Zoe kust Thomas, in de hoop
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De Rolkrant 09.09
Vieringen
Vlamingen in Rome deel 3
Continental nights

zijn aandacht te krijgen.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Abigail en Chad worden herenigd in het ziekenhuis. Chad vertelt haar de waarheid. Eduardo verdedigt dat hij deed wat hij
moest doen. Ciara en Claire krijgen ruzie nadat Ciara Claire ervan beschuldigt egoïstisch te zijn als het om Julie gaat.
Lani verneemt dat JJ Roman heeft aangemoedigd om haar een vaste baan aan te bieden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vlamingen in Rome deel 3
Vier sketches uit het Europese nachtleven: een acrobaat helpt zijn vrouw in de keuken, een Spaanse dans, een
liefdesgeschiedenis tussen borstels, een vrouw zoekt geschikte klederen. 1958
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en
gasten Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Abigail en Chad worden herenigd in het ziekenhuis. Chad vertelt haar de waarheid. Eduardo verdedigt dat hij deed wat hij
moest doen. Ciara en Claire krijgen ruzie nadat Ciara Claire ervan beschuldigt egoïstisch te zijn als het om Julie gaat.
Lani verneemt dat JJ Roman heeft aangemoedigd om haar een vaste baan aan te bieden.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 9 september
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Opendoek stelt voor
De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder
doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in het
gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij.
1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereighties 3
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.(Aflevering 4)
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)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam is in de war als Bill hem weer welkom heet in de familie en bij Spencer Publications. Zoe kust Thomas, in de hoop zijn
aandacht te krijgen.
Opendoek stelt voor
Rally - Kroon Oil BRC
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
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Lekker Weg
Zuid- Afrika
Gorongasa Park
De Daken van Bangkok
En Route met Duitsland 3 Oberammergau
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

Lekker Weg
Zuid- Afrika
Gorongasa Park
De Daken van Bangkok
En Route met Duitsland 3 Oberammergau
Mooi en Meedogenloos Afl. 8215

De Rolkrant 10.09
Vieringen
Kerk in Nood
Met Maria op weg naar Jezus
Een beetje oud

uitdaging, ...
Chad zweert te doen wat juist is met betrekking tot zijn gevoelens voor Abigail en Gabi. Valerie houdt Eli's identiteit geheim
terwijl de familie een evenement bijwoont. Brady kan Chloe niet overtuigen Nicole de voogdij over Holly te geven.
Lani praat met Ciara over haar breuk met Theo. Later vraagt JJ Lani mee uit.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Steffy doet haar best om haar broer te ontmoedigen de voogdij over zijn zoontje te delen met Hope. Hope treft een
romantische verrassing aan als ze bij Thomas langsgaat met de adoptiepapieren.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Zuid-Afrika deel 1 - En Route
Gorongasa Park Deel 4
De Daken van Bangkok
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
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.
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka
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.
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Zuid-Afrika deel 1 - En Route
Gorongasa Park Deel 4
De Daken van Bangkok
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Steffy doet haar best om haar broer te ontmoedigen de voogdij over zijn zoontje te delen met Hope. Hope treft een
romantische verrassing aan als ze bij Thomas langsgaat met de adoptiepapieren.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Chad zweert te doen wat juist is met betrekking tot zijn gevoelens voor Abigail en Gabi. Valerie houdt Eli's identiteit geheim
terwijl de familie een evenement bijwoont. Brady kan Chloe niet overtuigen Nicole de voogdij over Holly te geven.
Lani praat met Ciara over haar breuk met Theo. Later vraagt JJ Lani mee uit.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood
Met Maria op weg naar Jezus. Br. Stockman, Broeders Van Liefde
Humoristische, tedere en weemoedige weergave van een greep uit het leven van een oud ventje, waarvan het bestaan
draait rond kleine dingen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
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Denderland TV
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Herkenwijsjes aan zee
General Massacre

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Marbihan
Vlamingen in Rome
Naar de markt Palermo
En Route Handen uit de mouwen
Europa Park 2019

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Chad zweert te doen wat juist is met betrekking tot zijn gevoelens voor Abigail en Gabi. Valerie houdt Eli's identiteit geheim
terwijl de familie een evenement bijwoont. Brady kan Chloe niet overtuigen Nicole de voogdij over Holly te geven.
Lani praat met Ciara over haar breuk met Theo. Later vraagt JJ Lani mee uit.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 10 september
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley
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
Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt
de pull terug naar de winkel. 1968
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer. (Afl. 5)
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)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy doet haar best om haar broer te ontmoedigen de voogdij over zijn zoontje te delen met Hope. Hope treft een
romantische verrassing aan als ze bij Thomas langsgaat met de adoptiepapieren.
Smaakmakkers 4
Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman
zijn Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend:
perfect voor freestyle dus!
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, ...
Chloe pleegt een mysterieus telefoontje naar Belle, terwijl Brady Nicole probeert te waarschuwen dat Chloe de stad uit
gaat. JJ en Lani zijn akkoord om af te spreken. Rafe komt opdagen en eist dat Gabi de waarheid vertelt, maar ze worden
onderbroken door Eduardo. Rafe verneemt van Marlena dat John een geheime ISA missie heeft aanvaard.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Thomas speelt in op Hopes kwetsbaarheid en verwacht een wederdienst voor het tekenen van de formulieren. Ridge neemt
Shauna in vertrouwen over zijn gevoelens voor haar, Brooke en zijn familie.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Naar de markt te Palermo (Italië)
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
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.
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Denderland TV
Hemelbestormers
Galilei 400
Tussenlanding Marbihan
Vlamingen in Rome
Naar de markt Palermo
En Route Handen uit de mouwen
Europa Park 2019

Lhasa
Mekka
Kerk in Nood
Vieringen
Kerk in Nood
De Rolkrant 11.09
Vieringen
Over Gods Liefde
Vlees
Eclips TV In Beweging Afl. 3
De Wensenboom Ochtend

Denderland TV
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Het Gebeurde Vandaag In ...
Kruiswegstraat 6

Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten
Eric Janssen, Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Galilei 400 - Waar ligt het gezag ?
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Naar de markt te Palermo (Italië)
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
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.
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het de
derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk continent
de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Op bezoek naar Mekka
Kerk in Nood
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Over Gods Liefde. Br. Stockman, Broeders Van Liefde
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Opendoek stelt voor
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1978
Hope is nog steeds bang dat Andre op het laatste moment iets zal uithalen om haar toekomst te vernietigen. Zowel Chad
als Gabi weten eerst niet wat er gebeurd is toen ze gevangen zaten, maar hun herinneringen beginnen langzaam terug
te komen. Marlena spoort Eric op en probeert hem ervan te overtuigen naar huis te komen.
Abigail en Chad worden herenigd in het ziekenhuis. Chad vertelt haar de waarheid. Eduardo verdedigt dat hij deed wat hij
moest doen. Ciara en Claire krijgen ruzie nadat Ciara Claire ervan beschuldigt egoïstisch te zijn als het om Julie gaat.
Lani verneemt dat JJ Roman heeft aangemoedigd om haar een vaste baan aan te bieden.
Chad zweert te doen wat juist is met betrekking tot zijn gevoelens voor Abigail en Gabi. Valerie houdt Eli's identiteit geheim
terwijl de familie een evenement bijwoont. Brady kan Chloe niet overtuigen Nicole de voogdij over Holly te geven.
Lani praat met Ciara over haar breuk met Theo. Later vraagt JJ Lani mee uit.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 11 september
Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe
Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal
Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met zijn
twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès
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15:40 Lachen geblazen
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Smaakmakkers 5
En Route met Wallonië 1
Op Stap in de zomer
Tijd voor de revue
De Wensenboom Namiddag
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gorongasa Park
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Naar de markt Firenze
Toerisme Vlaanderen
Wijnland - Kroatië
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Wafelijzers en schietgeweren
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23:45 Exit 7
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11:10 Tijd voor de revue

Zuid- Afrika
Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
Gorongasa Park
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Naar de markt Firenze
Toerisme Vlaanderen
Wijnland - Kroatië
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
Kerk in Nood
De Rolkrant 12.09
Braambos: De Zin van het Gebed
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Kerk in Nood
Frans Bauer
De Wensenboom Ochtend

Lachen geblazen
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Ivo Pauwels te gast.
Mantelzorg - Hoe kan deze vandaag worden georganiseerd?
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)
Smaakmakkers 5
En Route met Wallonië 1
Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Gorongasa Park Deel 2
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Naar de markt te Firenze (Italië)
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve
kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de
meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje
dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te verwekken en
op te voeden. 1979. Emile Degelin
Zuid-Afrika deel 1 - En Route
Zuid-Afrika deel 2 - En route
Zuid-Afrika deel 3 - En Route
Gorongasa Park Deel 2
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Naar de markt te Firenze (Italië)
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Kerk in Nood
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
De Zin van het Gebed, Broeder Stockman, Broeders van Liefde
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Kerk in Nood
Muziekspecial met Frans Bauer
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
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11:30 De Herkenwijsjes aan zee
12:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
12:15 Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester
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16:40 Margriet Tussen De Mensen
17:25 De Herkenwijsjes aan zee
18:00 De Wensenboom Namiddag
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18:05 Denderland TV
18:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8213
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23:30 Sportbeat op zondag
00:00 Op de fiets naar Hollywood
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06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8216

Denderland TV
Pareltjes
Het Gebeurde Vandaag In ...
Kasper in de onderwereld

Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vlamingen in Rome
De Daken van Tokio
De Alpen
En Route Savoi Mont Blanc 1
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Lekker Weg

Jeruzalem
De Daken van Tokio
De Alpen
En Route Savoi Mont Blanc 1
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Stapland
Lekker Weg

Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Vier weken lang grasduint Bart Vandekerkhove, initiatiefnemer van het muzikaal-poëtisch project Gezelle Gezongen in
zijn archief en laat hij u kennis maken met enkele pareltjes van Vlaanderens meest muzikaal vertaalde dichter:
Guido Gezelle. Aflevering 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 12 september
Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van
zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van een
begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben,
Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth
Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig
ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht
van deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Hopes plan loopt uit de hand als Thomas een oneerbaar voorstel doet. Liam aarzelt als hij ontdekt dat Steffy weer
aan het daten is.
Liam is in de war als Bill hem weer welkom heet in de familie en bij Spencer Publications. Zoe kust Thomas, in de hoop zijn
aandacht te krijgen.
Steffy doet haar best om haar broer te ontmoedigen de voogdij over zijn zoontje te delen met Hope. Hope treft een
romantische verrassing aan als ze bij Thomas langsgaat met de adoptiepapieren.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
De Daken van Tokio
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
En Route Savoi Mont Blanc 1
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Stapland - Andalusië (Spanje)
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de
Franse presidentsvrouwen.
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
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
Op bezoek naar Jeruzalem
De Daken van Tokio
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
En Route Savoi Mont Blanc 1
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Stapland - Andalusië (Spanje)
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de
Franse presidentsvrouwen.
Thomas speelt in op Hopes kwetsbaarheid en verwacht een wederdienst voor het tekenen van de formulieren. Ridge neemt
Shauna in vertrouwen over zijn gevoelens voor haar, Brooke en zijn familie.
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07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13032

Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Chloe pleegt een mysterieus telefoontje naar Belle, terwijl Brady Nicole probeert te waarschuwen dat Chloe de stad uit
gaat. JJ en Lani zijn akkoord om af te spreken. Rafe komt opdagen en eist dat Gabi de waarheid vertelt, maar ze worden
onderbroken door Eduardo. Rafe verneemt van Marlena dat John een geheime ISA missie heeft aanvaard.

