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Bittere honing
Eclips TV In Beweging Afl. 4
De Wensenboom Ochtend

13/9/2021
13/9/2021
13/9/2021
13/9/2021

11:05
11:15
12:00
12:05

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 11
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Zandmuze

13/9/2021

12:20

De Dingen Des Levens Afl. 13032

13/9/2021
13/9/2021
13/9/2021

13:00
13:10
13:45

Denderland TV
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En Route Savoi Mont Blanc 2
De Wensenboom Ochtend
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Daken van Los Angeles
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
10.000 Zusters van Liefde
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1978
Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht
haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger
te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt, bereidt
de hele familie zich hierop voor.
1981. Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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.
Smaakmakkers 5
En Route Savoi Mont Blanc 2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Chloe pleegt een mysterieus telefoontje naar Belle terwijl Brady Nicole probeert te waarschuwen dat Chloe de stad verlaat.
JJ en Lani willen afspreken. Rafe eist dat Gabi de waarheid vertelt, maar ze worden onderbroken door Eduardo. Rafe hoort
van Marlena dat John een geheime ISA missie heeft aangenomen.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Brooke en Ridge maken ruzie over Hopes recht om de voogdij over Douglas te krijgen. De situatie tussen Thomas en Hope
neemt een onverwachte wending.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De Daken van Los Angeles
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
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Op bezoek in Sankt Johann
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Sri Lanka Tamil devotie
En Route Burlen van de herten
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 11
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Hemelbestormers
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
De Daken van Los Angeles
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
Op bezoek in Sankt Johann
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Sri Lanka Tamil devotie
En Route Burlen van de herten
Mooi en Meedogenloos Afl. 8217
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De Rolkrant 14.09
Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk
Niet van deze wereld
Taragona
De kruisweg van Max Selen
Eclips TV In Beweging Afl. 5
De Wensenboom Ochtend
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 12
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Zandmuze
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De Dingen Des Levens Afl. 13033
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Denderland TV
Special Fats Domino deel 1

Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Sri Lanka Tamil devotie
Burlen van de herten
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 - Compilatie Afl.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
De Daken van Los Angeles
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Sri Lanka Tamil devotie
Burlen van de herten
Brooke en Ridge maken ruzie over Hopes recht om de voogdij over Douglas te krijgen. De situatie tussen Thomas en Hope
neemt een onverwachte wending.
Chloe pleegt een mysterieus telefoontje naar Belle terwijl Brady Nicole probeert te waarschuwen dat Chloe de stad verlaat.
JJ en Lani willen afspreken. Rafe eist dat Gabi de waarheid vertelt, maar ze worden onderbroken door Eduardo. Rafe hoort
van Marlena dat John een geheime ISA missie heeft aangenomen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden.
Niet van deze wereld - Abt Manu
Taragona, korte speelfilm uit 1980
De kruisweg van Max Selen sfeerfilm 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 - Compilatie Afl.
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.
Chloe pleegt een mysterieus telefoontje naar Belle terwijl Brady Nicole probeert te waarschuwen dat Chloe de stad verlaat.
JJ en Lani willen afspreken. Rafe eist dat Gabi de waarheid vertelt, maar ze worden onderbroken door Eduardo. Rafe hoort
van Marlena dat John een geheime ISA missie heeft aangenomen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Special Fats Domino - Film deel 1 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey,
24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende
Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in de
Rock and Roll Hall of Fame.
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Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Naar de markt Helsinki
Microadventures 1 en 2
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De Alpen
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
De wijnen uit de Alpen 2020
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 12
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Denderland TV
Sportbeat op dinsdag
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Naar de markt Helsinki
Microadventures 1 en 2
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De Alpen

Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in
een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'.
1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Brooke en Ridge maken ruzie over Hopes recht om de voogdij over Douglas te krijgen. De situatie tussen Thomas en Hope
neemt een onverwachte wending.
Smaakmakkers 6
En route extra
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, ...
Rafe overtuigt Hope om een romantische maaltijd met hem te bereiden. Nicole belandt in de armen van Brady en Deimos
vertrouwt Victor zijn plan toe om Nicole's gebroken hart terug te winnen. Sonny gaat dan naar Deimos en uit zijn woede
over het feit dat hij ontvoerd en geslagen is.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Brooke en Ridge zijn in een impasse beland vanwege Thomas. Hope is op zoek naar Thomas. Als ze hem niet kan vinden,
vreest ze het ergste.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Naar de markt te Helsinki (Finland)
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.
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
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.
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 - Compilatie Afl.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway,
Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Naar de markt te Helsinki (Finland)
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.
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
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Oeganda En route
Oeganda En route
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Koshu, de regenwijn
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
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De Rolkrant 15.09
Vieringen
Kerk in Nood
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Wereldbeelden John Tavener
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De Loodgieter
Eclips TV In Beweging Afl. 6
De Wensenboom Ochtend

15/9/2021
15/9/2021
15/9/2021
15/9/2021

11:05
11:15
12:00
12:05

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 13
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
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Denderland TV
Pareltjes
De Laatste Vriend
Fait - Divers
De Corona Quiz

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.
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 3
Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 4
Mendoza, Oase aan de voet van de Andes
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Koshu, de regenwijn
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Brooke en Ridge zijn in een impasse beland vanwege Thomas. Hope is op zoek naar Thomas. Als ze hem niet kan vinden,
vreest ze het ergste.
Rafe overtuigt Hope om een romantische maaltijd met hem te bereiden. Nicole belandt in de armen van Brady en Deimos
vertrouwt Victor zijn plan toe om Nicole's gebroken hart terug te winnen. Sonny gaat dan naar Deimos en uit zijn woede
over het feit dat hij ontvoerd en geslagen is.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zusters uit Oekranië. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt.
Lucette Verboven in gesprek met Sir John Tavener. Deze componist van wereldformaat wist met zijn compositie
Song for Athene', tijdens de begrafenisplechtigheid van prinses Diana, talrijke rouwenden te ontroeren. Al in de jaren zestig
werd hij bekend toen de Beatles zijn populaire cantata 'The Whale' op hun Apple label opnamen. Prins Charles ridderde hem
voor zijn muzikale verdiensten. In de jaren zeventig trad hij toe tot de orthodoxe kerk waardoor zijn werk een mystieke,
oosterse invloed kreeg.
Een man blijft verdwaasd achter na het overlijden van zijn echtgenote. Vreemde voorvallen in zijn huis brengen hem totaal
in de war. De volgende ochtend komt de begrafenisondernemer het lichaam van de overleden echtgenote ophalen.
Hij merkt dat de man eveneens overleden is en dat het lichaam van de vrouw glimlacht.
Vertellingen
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 - Compilatie Afl.
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.
Rafe overtuigt Hope om een romantische maaltijd met hem te bereiden. Nicole belandt in de armen van Brady en Deimos
vertrouwt Victor zijn plan toe om Nicole's gebroken hart terug te winnen. Sonny gaat dan naar Deimos en uit zijn woede
over het feit dat hij ontvoerd en geslagen is.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)
Fait - Divers - Speelfilm 1985
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.
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Groentips
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Dierenrijk: Komodovaranen
Lekker Weg
Bellissimo
Stapland
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 13
Moatje
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Denderland TV
Smaakmakkers winter
Smaakmakkers winter 2020
Smaakmakkers winter 2020
Smaakmakkers winter 2020
Tussenlanding Barcelona
Tussenlanding Mexico
Tussenlanding Marbihan
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Groentips
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Dierenrijk: Komodovaranen
Lekker Weg
Bellissimo
Stapland
Tussenlanding Los Angeles
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8219

Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Brooke en Ridge zijn in een impasse beland vanwege Thomas. Hope is op zoek naar Thomas. Als ze hem niet kan vinden,
vreest ze het ergste.
Smaakmakkers 7
En route Cruises
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, ...
Deimos zet plannen in gang om Holly terug te krijgen terwijl Brady, in een poging Nicole bij zinnen te houden, haar afleidt.
Brady licht haar in over Eric die gratie krijgt uit de gevangenis. Nicole huivert bij dit nieuws. Chloe krijgt bezoek van Anne,
die advies zoekt over Lucas.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Hope vertelt Brooke het goede nieuws over Thomas en Douglas. Steffy laat Ridge duidelijk weten waartoe Brooke allemaal
in staat is.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Komodovaranen, Indonesië
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
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 - Compilatie Afl.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)
En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)
En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Komodovaranen, Indonesië
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Tussenlanding Los Angeles
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Hope vertelt Brooke het goede nieuws over Thomas en Douglas. Steffy laat Ridge duidelijk weten waartoe Brooke allemaal
in staat is.
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Denderland TV
Eclips TV op Stap: Hunnegem Feest - event
Tijd voor de revue
Doek!
Perte total
Yesterday
De Corona Quiz
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En Route - Smaakmakkers 8
En Route Lac De Virelles
De Wensenboom Ochtend

16/9/2021

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13036

16/9/2021
16/9/2021

18:30
18:35

Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022
Mooi en Meedogenloos Afl. 8220
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021

Deimos zet plannen in gang om Holly terug te krijgen terwijl Brady, in een poging Nicole bij zinnen te houden, haar afleidt.
Brady licht haar in over Eric die gratie krijgt uit de gevangenis. Nicole huivert bij dit nieuws. Chloe krijgt bezoek van Anne,
die advies zoekt over Lucas.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
800 jaar Clarissen
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, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
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.
Deimos zet plannen in gang om Holly terug te krijgen terwijl Brady, in een poging Nicole bij zinnen te houden, haar afleidt.
Brady licht haar in over Eric die gratie krijgt uit de gevangenis. Nicole huivert bij dit nieuws. Chloe krijgt bezoek van Anne,
die advies zoekt over Lucas.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Opendoek stelt voor
Perte total , een film van Dan Key en Chris Devos
Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1978
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope vertelt Brooke het goede nieuws over Thomas en Douglas. Steffy laat Ridge duidelijk weten waartoe Brooke allemaal
in staat is.
Smaakmakkers 8
En Route Lac De Virelles
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, ...
Nicole neemt een overhaaste beslissing terwijl Chloe, Deimos en Brady zich afvragen wat er nu komt. Chad en Abigail
brengen een avond samen door. Sonny informeert Brady over zijn plannen om Deimos aan te pakken. Paul komt een
gespannen Sonny tegen en maakt zich zorgen dat Sonny zichzelf in de problemen gaat brengen.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Liam is verbijsterd als Hope onthult dat zij nu officieel de moeder is van Douglas. Hope voelt zich schuldig als ze ontdekt
dat Liam weer aan de slag gaat bij Spencer Publications.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Mooi en Meedogenloos Afl. 8220
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De Rolkrant 17.09
Vieringen
Kerk in Nood
Compostela
Retro Eclips: Het Rijk Van De Skua
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 15
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Zandmuze
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De Dingen Des Levens Afl. 13036

Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel
van Provence.
Zuid-Afrika deel 2 - En route
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Berlijn
En Route met Wallonië 1
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 - Compilatie Afl.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
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.
Op bezoek naar Mekka
Op bezoek naar St-Pietersbasiliek
De Daken van Rome
Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel
van Provence.
Zuid-Afrika deel 2 - En route
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Berlijn
En Route met Wallonië 1
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Liam is verbijsterd als Hope onthult dat zij nu officieel de moeder is van Douglas. Hope voelt zich schuldig als ze ontdekt
dat Liam weer aan de slag gaat bij Spencer Publications.
Nicole neemt een overhaaste beslissing terwijl Chloe, Deimos en Brady zich afvragen wat er nu komt. Chad en Abigail
brengen een avond samen door. Sonny informeert Brady over zijn plannen om Deimos aan te pakken. Paul komt een
gespannen Sonny tegen en maakt zich zorgen dat Sonny zichzelf in de problemen gaat brengen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Compostela 20 jaar later
Retro Het Rijk Van De Skua
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 - Compilatie Afl.
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.
Nicole neemt een overhaaste beslissing terwijl Chloe, Deimos en Brady zich afvragen wat er nu komt. Chad en Abigail
brengen een avond samen door. Sonny informeert Brady over zijn plannen om Deimos aan te pakken. Paul komt een
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Vlamingen in Rome
Naar de markt München
En Route Handen uit de mouwen
Microadventures 3 en 4
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Denderland TV
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Sri Lanka Tamil devotie
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Vlamingen in Rome
Naar de markt München

gespannen Sonny tegen en maakt zich zorgen dat Sonny zichzelf in de problemen gaat brengen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Dean.
De Hamburgse Renate Brinkmann heeft net van haar verloofde, de piloot Gaston die op de Afrika-lijn vliegt, te horen
gekregen dat hij de verloving wil stopzetten, omdat hij net zijn baan heeft verloren. Dit maakt voor hem dan ook de weg vrij
om voorgoed naar Afrika te vertrekken.
Geregisseerd door Eduard von Borsody met Marianne Hoppe, Willy Birgel en René Deltgen. 1939
The film shows Big Bill (William) Broonzy singing and playing the blues in a Brussels cellar. This short essay is the only film
about Big Bill. 1956
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam is verbijsterd als Hope onthult dat zij nu officieel de moeder is van Douglas. Hope voelt zich schuldig als ze ontdekt
dat Liam weer aan de slag gaat bij Spencer Publications.
Smaakmakkers 9
En Route Portugal
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 Abigail doorgaan met het herstellen van hun band, dringt Kate er bij Gabi op aan om Chad niet zo snel op
te geven. Kate hoort Eduardo's oprechte smeekbede om hem nog een kans te geven. Na een bezoek aan Chad, komt Hope
aan op het bureau om te horen dat ze weer is aangenomen.
Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022
Ridge kan het niet geloven dat Hope Thomas zo heeft gemanipuleerd dat hij zijn zoontje met haar deelt. Steffy en Liam
beleven een teder moment en beloven tijd door te brengen als gezin.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Naar de markt te München (Duitsland)
En Route Najaar 7
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.
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 - Compilatie Afl.
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Sri Lanka Tamil devotie
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Naar de markt te München (Duitsland)
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Smaakmakkers winter
Belgian Travel Blog Awards 2021
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Vieringen
De Rolkrant 18.09
Vieringen
Toeren Tussen De Torens
Retro Eclips: De Gouden Gordel
Eclips TV In Beweging Afl. 9
De Wensenboom Ochtend
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Doek!
Yesterday
De Dingen Des Levens Afl. 13034
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De Dingen Des Levens Afl. 13035
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Denderland TV
De Dingen Des Levens Afl. 13036
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Kappa
Wedden
Lachen geblazen
Eclips en Vrienden BV - Jan Temmerman
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Eclips en Vrienden Zorg - Beweging en Voeding
Pasen
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Smaakmakkers 6
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Tijd voor de revue
De Wensenboom Ochtend
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Gorongasa Park
Tussenlanding Departement Var
Naar de markt Toulouse
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Microadventures 3 en 4

En Route Najaar 7
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.
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Toeren tussen de torens
Retro De Gouden Gordel
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
Rafe overtuigt Hope om een romantische maaltijd met hem te bereiden. Nicole belandt in de armen van Brady en Deimos
vertrouwt Victor zijn plan toe om Nicole's gebroken hart terug te winnen. Sonny gaat dan naar Deimos en uit zijn woede over
het feit dat hij ontvoerd en geslagen is.
Deimos zet plannen in gang om Holly terug te krijgen terwijl Brady, in een poging Nicole bij zinnen te houden, haar afleidt.
Brady licht haar in over Eric die gratie krijgt uit de gevangenis. Nicole huivert bij dit nieuws. Chloe krijgt bezoek van Anne,
die advies zoekt over Lucas.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Nicole neemt een overhaaste beslissing terwijl Chloe, Deimos en Brady zich afvragen wat er nu komt. Chad en Abigail
brengen een avond samen door. Sonny informeert Brady over zijn plannen om Deimos aan te pakken. Paul komt een
gespannen Sonny tegen en maakt zich zorgen dat Sonny zichzelf in de problemen gaat brengen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Kappa , een film van Dan Key en Chris Devos
Wedden , een film van Dan Key en Chris Devos
Lachen geblazen
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Jan Temmerman te gast.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Smaakmakkers 6
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
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, ...
Gorongasa Park Deel 3
Tussenlanding Het Departement Var
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush,
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Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Moatje
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Denderland TV
Koel bewaren
Belgian Travel Blog Awards 2021
Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru
Dierenrijk: Komodovaranen
Gorongasa Park
Tussenlanding Departement Var
Naar de markt Toulouse
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Microadventures 3 en 4
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Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Vieringen
Kerk in Nood
De Rolkrant 19.09
Jonge Vlamingen in Franse Abdijen
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Dionne Warwick
De Wensenboom Ochtend
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Tijd voor de revue
De Herkenwijsjes
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester
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Denderland TV
Pareltjes
Te Lourdes op de bergen
Koel bewaren
Vlees
De Kiekens
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Margriet Tussen De Mensen
De Herkenwijsjes
Denderland TV
De Wensenboom Ochtend
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8218

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Koel bewaren , een film van Dan Key en Chris Devos
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
De school op het Titicacameer, Peru
Komodovaranen, Indonesië
Gorongasa Park Deel 3
Tussenlanding Het Departement Var
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
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.
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Jonge Vlamingen in Franse Abdijen
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Muziekspecial met Dionne Warwick
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
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
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 3
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
Te Lourdes op de bergen, een film van Dan Key en Chris Devos
Koel bewaren , een film van Dan Key en Chris Devos
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen
Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.
Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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, ...
Brooke en Ridge zijn in een impasse beland vanwege Thomas. Hope is op zoek naar Thomas. Als ze hem niet kan vinden,
vreest ze het ergste.
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8220
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Vlamingen in Rome
De Daken van Bangkok
De Alpen
En Route Indonesië 2
Stapland
Lekker Weg
Sportbeat op zondag
Wedden
Koel bewaren
Vlees
De Kiekens
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De Daken van Bangkok
De Alpen
Stapland
Lekker Weg
Mooi en Meedogenloos Afl. 8221
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De Dingen Des Levens Afl. 13037

Hope vertelt Brooke het goede nieuws over Thomas en Douglas. Steffy laat Ridge duidelijk weten waartoe Brooke allemaal
in staat is.
Liam is verbijsterd als Hope onthult dat zij nu officieel de moeder is van Douglas. Hope voelt zich schuldig als ze ontdekt
dat Liam weer aan de slag gaat bij Spencer Publications.
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
De Daken van Bangkok
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
En Route Indonesië Deel 2
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Wedden , een film van Dan Key en Chris Devos
Koel bewaren , een film van Dan Key en Chris Devos
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude metalen
Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt: putten delven.
Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette. 2003. Dan Key & Chris Devos
De Daken van Bangkok
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Ridge kan het niet geloven dat Hope Thomas zo heeft gemanipuleerd dat hij zijn zoontje met haar deelt. Steffy en Liam
beleven een teder moment en beloven tijd door te brengen als gezin.
Terwijl Chad en Abigail doorgaan met het herstellen van hun band, dringt Kate er bij Gabi op aan om Chad niet zo snel op
te geven. Kate hoort Eduardo's oprechte smeekbede om hem nog een kans te geven. Na een bezoek aan Chad, komt Hope aan
op het bureau om te horen dat ze weer is aangenomen.

