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De wijnen van Santorini
De Wensenboom Namiddag

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
In de maand mei vieren we Maria
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
De politie uw vriend (aflevering 1) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,
zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt u te zien hoe moeilijk en
zelfs ondankbaar de job is van een simpele politieagent.
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
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sami heeft een emotionele reünie met Roman. Nadat Sami is vertrokken, maken Marlena en Roman zich zorgen over wat
Sami zou kunnen doen na de ravage die ze al heeft aangericht sinds haar terugkeer naar Salem. Ondertussen gaat Sami naar
het politiebureau en vraagt om Rafes hulp. Eve klaagt Eli en Rafe aan nadat ze is binnengebracht voor verhoor.
Chad en Abigail vragen Theo botweg of Andre hem aan iets achterbaks laat werken. Kate is overstuur als ze hoort van weer
een rampzalige deal bij DiMera.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1985
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
De oorlogsjaren 1940-1945 - Zesdelige serie
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De relatie tussen Thomas en 'Hope' neemt een drastische wending. Liam is geschokt als hij de reactie ziet van Steffy en
Hope op Thomas en 'Hope'.
De wijnen van Santorini
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, ...
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Tijd voor de revue

Terwijl Rafe en Sami wachten op de resultaten van de opgraving van Will's graf, keert Paul terug naar Sonny in
het ziekenhuis. Sonny verontschuldigt zich voor het uitstellen van hun bruiloft. Paul vertelt een verbijsterde Sonny over wie
hij zag, terwijl Sami en Rafe schokkend nieuws te horen krijgen. JJ organiseert een verrassingsfeest voor Lani. Abe begint
warm te lopen voor het idee dat JJ bij zijn dochter is. Tripp vertrouwt Steve zijn groeiende genegenheid voor Claire toe.
Paris zet Zoe op haar plek over Carter. Hope komt oog in oog te staan met haar dubbelgangster.
Kraanvogels
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Kraanvogels
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Paris zet Zoe op haar plek over Carter. Hope komt oog in oog te staan met haar dubbelgangster.
Terwijl Rafe en Sami wachten op de resultaten van de opgraving van Will's graf, keert Paul terug naar Sonny in
het ziekenhuis. Sonny verontschuldigt zich voor het uitstellen van hun bruiloft. Paul vertelt een verbijsterde Sonny over wie
hij zag, terwijl Sami en Rafe schokkend nieuws te horen krijgen. JJ organiseert een verrassingsfeest voor Lani. Abe begint
warm te lopen voor het idee dat JJ bij zijn dochter is. Tripp vertrouwt Steve zijn groeiende genegenheid voor Claire toe.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
In de maand mei vieren we Maria
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
Rosse Minouche (afl. 2). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue vanuit
Deurne-Diest. In de sketch van vandaag verschijnt Rosse Minouche, een straatliefje op haar retour, die samen met twee
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collega's naar de gunsten dingt van een potentiële klant.
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
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Terwijl Rafe en Sami wachten op de resultaten van de opgraving van Will's graf, keert Paul terug naar Sonny in
het ziekenhuis. Sonny verontschuldigt zich voor het uitstellen van hun bruiloft. Paul vertelt een verbijsterde Sonny over wie
hij zag, terwijl Sami en Rafe schokkend nieuws te horen krijgen. JJ organiseert een verrassingsfeest voor Lani. Abe begint
warm te lopen voor het idee dat JJ bij zijn dochter is. Tripp vertrouwt Steve zijn groeiende genegenheid voor Claire toe.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De Excellentie, korte speelfilm uit 1999
Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood er
op volgt. Hij denkt terug aan het verleden. Aan vier vrouwen die het spoor van vernieling achtergelaten door
de kruisvaarders volgen en van het ene verwoeste dorp naar het andere gaan om er te roven wat er nog te roven valt
om alzo te overleven. Zo kunnen zij uit de handen blijven van de mannen die zich op het oorlogspad bevinden en op wie zij
zich gruwelijk wreken.
1978. Claude Michiels, Charly Van Damme, Dominique Rozan, Liliane Becker, Jean Decraux, Claudine Laroche
Op de Sofa met Seka
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Paris zet Zoe op haar plek over Carter. Hope komt oog in oog te staan met haar dubbelgangster.
De wijnranken van de regenboognatie
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, ...
JJ is er kapot van als hij erachter komt wie hij heeft neergeschoten. Lani probeert zich sterk te houden.
Later, in het ziekenhuis, gaat Kayla aan het werk, terwijl JJ probeert uit te leggen wat er gebeurd is. Abe en Valerie zetten
hun avond voort tot ze afschuwelijk nieuws te horen krijgen. In Memphis ziet Sonny Will. Op hetzelfde moment vertelt Paul
alles aan Sami en ze is woedend. Op hetzelfde moment zet Rafe de druk op Susan Banks, maar zij rent haar "zoon" te hulp...
Finn is voorzichtig met Liam, die blijft beweren dat Thomas gevaarlijk is. Thomas raakt steeds meer het contact
met de werkelijkheid kwijt en heeft een etentje met 'Hope'.
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Naar de markt Barcelona
Smaakmakkers 3
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
En Route Norderney
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten
Niger - Malta - Canada - Linkeroever
Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement
Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult. Op het programma: sleehondenrace,
biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.
Naar de markt Barcelona
Smaakmakkers 3
En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
En Route Norderney
China, De wijngaarden van de Himalaya
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Finn is voorzichtig met Liam, die blijft beweren dat Thomas gevaarlijk is. Thomas raakt steeds meer het contact
met de werkelijkheid kwijt en heeft een etentje met 'Hope'.
JJ is er kapot van als hij erachter komt wie hij heeft neergeschoten. Lani probeert zich sterk te houden.
Later, in het ziekenhuis, gaat Kayla aan het werk, terwijl JJ probeert uit te leggen wat er gebeurd is. Abe en Valerie zetten
hun avond voort tot ze afschuwelijk nieuws te horen krijgen. In Memphis ziet Sonny Will. Op hetzelfde moment vertelt Paul
alles aan Sami en ze is woedend. Op hetzelfde moment zet Rafe de druk op Susan Banks, maar zij rent haar "zoon" te hulp...
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor
het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
De dokter weet raad (afl.3). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in
Deurne-Diest. In de sketch van vandaag komen patiënten met allerhande kwalen op consultatie bij een doktersassistent.
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
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Groentips
Van droom tot tuin
Lekker Weg
Op Bezoek: Land van de levende doden
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
Fairtrade Guatemala
Stapland
Clips à la carte
Heimat

22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
JJ is er kapot van als hij erachter komt wie hij heeft neergeschoten. Lani probeert zich sterk te houden.
Later, in het ziekenhuis, gaat Kayla aan het werk, terwijl JJ probeert uit te leggen wat er gebeurd is. Abe en Valerie zetten
hun avond voort tot ze afschuwelijk nieuws te horen krijgen. In Memphis ziet Sonny Will. Op hetzelfde moment vertelt Paul
alles aan Sami en ze is woedend. Op hetzelfde moment zet Rafe de druk op Susan Banks, maar zij rent haar "zoon" te hulp...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Zininzang Bilzen
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Finn is voorzichtig met Liam, die blijft beweren dat Thomas gevaarlijk is. Thomas raakt steeds meer het contact
met de werkelijkheid kwijt en heeft een etentje met 'Hope'.
Wijn uit de Okanaganvallei
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, ...
Claire valt flauw als ze het nieuws over Theo krijgt. Tripp verzorgt haar en brengt haar naar het ziekenhuis. JJ probeert Abe
uit te leggen wat er gebeurd is. Hope komt tussenbeide. Sami en Sonny proberen Will te bereiken. Na een telefoontje
van Paul vertelt John Marlena over Will. Marlena en John gaan naar Memphis. Ondertussen volgt Sonny Will naar huis,
in een poging hem te bereiken.
Thomas komt in gewetensnood als 'Hope' een duister voorstel heeft voor hem. Een romantisch huwelijksaanzoek
wordt verstoord.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Land van de levende doden - Leo Janssen
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Fairtrade Guatemala 2021
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
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Eclips TV In Beweging Afl. 5
De Dingen Des Levens Afl. 13215

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië.
We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven.
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke
omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet
probleemloos te verlopen.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.
Land van de levende doden - Leo Janssen
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Fairtrade Guatemala 2021
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Thomas komt in gewetensnood als 'Hope' een duister voorstel heeft voor hem. Een romantisch huwelijksaanzoek
wordt verstoord.
Claire valt flauw als ze het nieuws over Theo krijgt. Tripp verzorgt haar en brengt haar naar het ziekenhuis. JJ probeert Abe
uit te leggen wat er gebeurd is. Hope komt tussenbeide. Sami en Sonny proberen Will te bereiken. Na een telefoontje
van Paul vertelt John Marlena over Will. Marlena en John gaan naar Memphis. Ondertussen volgt Sonny Will naar huis,
in een poging hem te bereiken.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
In de maand mei vieren we Maria
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest.
In de sketch van vandaag wordt gepatenteerde vrijgezel Lewie drie trouwlustige dames aangeboden.
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
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Claire valt flauw als ze het nieuws over Theo krijgt. Tripp verzorgt haar en brengt haar naar het ziekenhuis. JJ probeert Abe
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uit te leggen wat er gebeurd is. Hope komt tussenbeide. Sami en Sonny proberen Will te bereiken. Na een telefoontje
van Paul vertelt John Marlena over Will. Marlena en John gaan naar Memphis. Ondertussen volgt Sonny Will naar huis,
in een poging hem te bereiken.
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen
de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 5
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen
de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 6
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas komt in gewetensnood als 'Hope' een duister voorstel heeft voor hem. Een romantisch huwelijksaanzoek
wordt verstoord.
De wijngaarden van het Wilde Westen
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 Theo's leven op het spel staat, geeft Abe JJ de schuld. Chad, Abigail, Kate en Andre krijgen allemaal het slechte
nieuws te horen en Chad keert zich tegen zijn broer... terwijl een schuldige Kate zwijgt. Ondertussen troost Tripp Claire.
Een wrakke JJ herhaalt het incident steeds weer in zijn hoofd.
Zende en Zoe moeten hun onuitgesproken gevoelens voor elkaar een plaats geven. Wyatt neemt het op voor Quinn en
vraagt Eric om haar nog één kans te geven.
Fietsen door Limburg
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor
het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
Gorongasa Park Deel 4
De Daken van New York
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
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Denderland TV
Fait - Divers
Het huis aan de overkant
't Kan verkeren
Ad Similis

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Fietsen door Limburg
Gorongasa Park Deel 4
De Daken van New York
Op stap langs de Camino (Spanje)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Zende en Zoe moeten hun onuitgesproken gevoelens voor elkaar een plaats geven. Wyatt neemt het op voor Quinn en
vraagt Eric om haar nog één kans te geven.
Terwijl Theo's leven op het spel staat, geeft Abe JJ de schuld. Chad, Abigail, Kate en Andre krijgen allemaal het slechte
nieuws te horen en Chad keert zich tegen zijn broer... terwijl een schuldige Kate zwijgt. Ondertussen troost Tripp Claire.
Een wrakke JJ herhaalt het incident steeds weer in zijn hoofd.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
In de maand mei vieren we Maria
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
Paris ! Paris ! (afl. 5). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest.
In zijn conference vertelt Lewie vandaag over zijn belevenissen tijdens een citytrip naar Parijs.
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
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Terwijl Theo's leven op het spel staat, geeft Abe JJ de schuld. Chad, Abigail, Kate en Andre krijgen allemaal het slechte
nieuws te horen en Chad keert zich tegen zijn broer... terwijl een schuldige Kate zwijgt. Ondertussen troost Tripp Claire.
Een wrakke JJ herhaalt het incident steeds weer in zijn hoofd.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fait - Divers - Speelfilm 1985
Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
Ad Similis, korte speelfilm uit 1987
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Tussenlanding Etel
Fairtrade Ivoorkust
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Naar de markt Riga
Vlamingen in Rome
Lavaux, wijn uit de alpen
Clips à la carte
Heimat

27/5/2022

23:10

Pasen

27/5/2022
27/5/2022
28/5/2022

23:35
23:45
00:30

Denderland TV
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
Golden Ophelia

'Het Zwembad' van Werner Haegeman - Breedbeeld
Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zende en Zoe moeten hun onuitgesproken gevoelens voor elkaar een plaats geven. Wyatt neemt het op voor Quinn en
vraagt Eric om haar nog één kans te geven.
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
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, ...
Lani vertelt Abe dat JJ Theo niet wilde kwetsen. Ondertussen wil Kate Theo's telefoon... en Tripp heeft hem. Later voegt
Claire zich bij Theo's familie, net als Kayla arriveert met verwoestend nieuws. Abigail troost JJ. Ondertussen spoort Eric Jennifer op.
Ze voegen zich bij Abigail en JJ als Chad arriveert om hen het nieuws over Theo te vertellen. JJ rent weg, Eric overtuigt Jennifer
dat ze JJ met rust moet laten, geef hem tijd. Tripp troost de radeloze Claire.
Flor probeert een oordeel te vellen als Wyatt een beschuldiging uit tegen Shauna. Paris is onder de indruk van Carters stijl
en feliciteert Zoe met haar verloving.
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Naar de markt te Riga (Letland)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Lavaux, wijn uit de alpen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en
culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt.
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord
wil plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële
vergunning te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee
in de aanvraag te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij
zijn bloemenzaak en zwerft wat rond. 1974.
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Compostela
Tussenlanding Etel
Fairtrade Ivoorkust
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Naar de markt Riga
Vlamingen in Rome
Lavaux, wijn uit de alpen
Lhasa
Uw verhaal: Kolenhandelaar
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De Alpen
De Rolkrant 28.05
Vieringen
Meimaand
MuziekSpecial op zaterdag
Tijd voor de revue
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De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Cultuurkanaal
De Dingen Des Levens Afl. 13216
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Denderland TV
The Heavy Water War
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The Heavy Water War
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Ten Huize Goetgebuer
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Sometimes a wind blows
Karel Jonckheere

Compostela 20 jaar later
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Naar de markt te Riga (Letland)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Lavaux, wijn uit de alpen
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
In de maand mei vieren we Maria
MuziekSpecial op zaterdag
Bij den troep daar word je een man ! (afl. 6) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte
revue, zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Lewie en Guy krijgen bij hun wederoproeping af
te rekenen met een kolonel-ijzervreter.
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, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1966
Cultuurkanaal
Terwijl Theo's leven op het spel staat, geeft Abe JJ de schuld. Chad, Abigail, Kate en Andre krijgen allemaal het slechte
nieuws te horen en Chad keert zich tegen zijn broer... terwijl een schuldige Kate zwijgt. Ondertussen troost Tripp Claire.
Een wrakke JJ herhaalt het incident steeds weer in zijn hoofd.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime
kernwapenprogramma. De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen
om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 1 / 6
Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime
kernwapenprogramma. De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen
om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 2 /6
Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime
kernwapenprogramma. De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen
om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 3 / 6
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Sometimes a wind blows, 1988
Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven
die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976
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Eclips TV Op Stap: WK wielrennen 2019 - 60, 65 en 70+
De Wensenboom Namiddag
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Toerisme Vlaanderen
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
Gorongasa Park
Naar de markt Palermo
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Fairtrade Ivoorkust
Fairtrade Guatemala
De wijngaarden van het Wilde Westen
Pasen
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Denderland TV
Na de liefde
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Toerisme Vlaanderen
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
Gorongasa Park
Naar de markt Palermo
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Fairtrade Ivoorkust
De wijngaarden van het Wilde Westen
Uw verhaal: Gene Thomas Dorine
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Uw verhaal: De Marktkramer
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Vieringen
De Rolkrant 29.05
Mensen van overal
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Abdij van Averbode - Morgengebed
André Rieu in Boekarest 2
Tijd voor de revue
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De Wensenboom Ochtend
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11:20
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De Herkenwijsjes
La Mascarade 2
Denderland TV
The Heavy Water War

Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Gorongasa Park Deel 3
Naar de markt te Palermo (Italië)
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Fairtrade Guatemala 2021
De wijngaarden van het Wilde Westen
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.
Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos
in Brussel rond. 1983.
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Gorongasa Park Deel 3
Naar de markt te Palermo (Italië)
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
De wijngaarden van het Wilde Westen
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië.
We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
André Rieu in Boekarest - deel 2/3
Nievejarke zoete! (afl. 7) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. 'Nieuwjaar zingen': een oud volksgebruik, waarbij kinderen van deur
tot deur hun beste wensen al zingend overmaken.
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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime
kernwapenprogramma. De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen
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Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8398
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De Daken van Berlijn
De Alpen
Rome, Villa Borghese
Stapland
Sportbeat op zondag
Compostela
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven
Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud
De Daken van Berlijn
De Alpen
Rome, Villa Borghese
Stapland
Uw verhaal: Boek Hunnegem
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8401
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De Dingen Des Levens Afl. 13217

om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 4/6
Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime
kernwapenprogramma. De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen
om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 5/6
Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime
kernwapenprogramma. De Duitse interesse in zwaar water wekt argwaan op bij de geallieerden, die er alles aan doen
om het kernwapenproject te saboteren. Aflevering 6/6
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord
wil plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële
vergunning te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee
in de aanvraag te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij
zijn bloemenzaak en zwerft wat rond. 1974.
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
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
Finn is voorzichtig met Liam, die blijft beweren dat Thomas gevaarlijk is. Thomas raakt steeds meer het contact
met de werkelijkheid kwijt en heeft een etentje met 'Hope'.
Thomas komt in gewetensnood als 'Hope' een duister voorstel heeft voor hem. Een romantisch huwelijksaanzoek wordt
verstoord.
Zende en Zoe moeten hun onuitgesproken gevoelens voor elkaar een plaats geven. Wyatt neemt het op voor Quinn en
vraagt Eric om haar nog één kans te geven.
De Daken van Berlijn
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Compostela 20 jaar later
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Een monikkenleven, Bhutan
Peper & Haar, Het zwarte goud, India
De Daken van Berlijn
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Flor probeert een oordeel te vellen als Wyatt een beschuldiging uit tegen Shauna. Paris is onder de indruk van Carters stijl
en feliciteert Zoe met haar verloving.
Lani vertelt Abe dat JJ Theo niet wilde kwetsen. Ondertussen wil Kate Theo's telefoon... en Tripp heeft hem. Later voegt
Claire zich bij Theo's familie, net als Kayla arriveert met verwoestend nieuws. Abigail troost JJ. Ondertussen spoort Eric Jennifer op.
Ze voegen zich bij Abigail en JJ als Chad arriveert om hen het nieuws over Theo te vertellen. JJ rent weg, Eric overtuigt Jennifer
dat ze JJ met rust moet laten, geef hem tijd. Tripp troost de radeloze Claire.

