6/6/2022
6/6/2022
6/6/2022
6/6/2022

8:00
9:00
9:55
10:10

De Rolkrant 06.06
Vieringen
Paus Franciscus
Heimat

6/6/2022

10:55

Tijd voor de revue

6/6/2022

11:05

De Wensenboom Ochtend

6/6/2022
6/6/2022
6/6/2022
6/6/2022

11:10
11:25
12:10
12:25

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 1
Eclips TV In Beweging Afl. 13
De Dingen Des Levens Afl. 13222

6/6/2022
6/6/2022
6/6/2022

13:05
13:10
13:40

Denderland TV
Yesterday
Exit 7

6/6/2022
6/6/2022

15:25
15:45

De oorlogsjaren 1940-1945
De Corona Quiz

6/6/2022

16:00

Wafelijzers en schietgeweren

6/6/2022
6/6/2022

16:25
16:40

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8406

6/6/2022
6/6/2022

17:05
17:45

Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
De Wensenboom Namiddag

6/6/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13223

6/6/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8407

6/6/2022

19:00

Samana Tv

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 22.
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 wijze raad (afl. 17) De psychiater heeft een wijze raad voor de man die duidelijk onder de sloef ligt van zijn bazige
vrouw. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in november
gespeeld wordt in Deurne-Diest.
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. 1
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Abe gaat tekeer tegen JJ nadat hij hem in Theo's kamer heeft gevonden. Later roept Abe Hope bij zich en vertelt haar dat ze
JJ moet ontslaan. Ondertussen vertelt Lani JJ dat ze hem niet meer kan zien omdat ze haar vader moet steunen.
Tripp blijft Claire steunen. Will is lief voor Arianna.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1976
Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw,
twee lieve kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft
dat, wat de meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk
Pools meisje dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen
te verwekken en op te voeden. 1979. Emile Degelin
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam en Steffy worden het niet eens over Thomas en of hij een bedreiging vormt voor Hope. De Hope-paspop komt tot leven
voor Thomas tijdens een etentje met Hope en Douglas.
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
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, ...
Will vindt Kate, overstuur over wat er met Theo is gebeurd. Kate licht hem in over Lucas' alcoholprobleem en moedigt hem
aan Sami een kans te geven. Tegelijkertijd zet Sami een plan in gang om Will te helpen, maar Eric hoort haar tijdens
een telefoongesprek. Rafe neemt het op voor Hope, maar het resultaat is niet wat hij ervan verwacht had. Eli komt langs
om met Chad en Andre over Theo te praten.
Thomas is aan het hallucineren en maakt een kritieke fout. Uitgerekend op dat moment komt Liam langs om Thomas
te confronteren.
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
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19:55
20:20
20:55
21:05
21:40
22:10
22:25

Op Stap in de zomer
Springtime in Flanders Field
Dierenrijk: Bevers
Tussenlanding Barcelona
Wijnland - Engeland
Clips à la carte
Heimat

6/6/2022

23:10

Aan de oevers van de Leie

6/6/2022
6/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022

23:35
23:45
1:00
1:45
2:20
3:35
4:15
4:25
5:00
5:30
6:30

Denderland TV
Verrassingsfilm
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 1
Op Bezoek: Den Ijzer 1914 - 1918
Rustig de nacht door
Springtime in Flanders Field
Dierenrijk: Bevers
Tussenlanding Barcelona
Wijnland - Engeland
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Uw verhaal: Audrey - Blind vertrouwen

7/6/2022

6:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8407

7/6/2022

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13223

7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022

8:00
9:00
9:40
10:30

De Rolkrant 07.06
Vieringen
Samana Tv
The Heavy Water War

7/6/2022

11:20

De Wensenboom Ochtend

7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022

11:30
11:45
12:25

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 2
De Dingen Des Levens Afl. 13223

Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Springtime in Flanders Field - deel 1 - Film van Roland Rondou
Bevers - Film van Roland Rondou
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Engeland, God Save Champagne
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. Aflevering 22.
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.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 1
Den Ijzer 1914 - 1918 - Van bron tot monding in Nieuwpoort. Film van Roland Rondou
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Springtime in Flanders Field - deel 1 - Film van Roland Rondou
Bevers - Film van Roland Rondou
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Engeland, God Save Champagne
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Thomas is aan het hallucineren en maakt een kritieke fout. Uitgerekend op dat moment komt Liam langs om Thomas
te confronteren.
Will vindt Kate, overstuur over wat er met Theo is gebeurd. Kate licht hem in over Lucas' alcoholprobleem en moedigt hem
aan Sami een kans te geven. Tegelijkertijd zet Sami een plan in gang om Will te helpen, maar Eric hoort haar tijdens
een telefoongesprek. Rafe neemt het op voor Hope, maar het resultaat is niet wat hij ervan verwacht had. Eli komt langs
om met Chad en Andre over Theo te praten.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
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
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. 2
Will vindt Kate, overstuur over wat er met Theo is gebeurd. Kate licht hem in over Lucas' alcoholprobleem en moedigt hem
aan Sami een kans te geven. Tegelijkertijd zet Sami een plan in gang om Will te helpen, maar Eric hoort haar tijdens
een telefoongesprek. Rafe neemt het op voor Hope, maar het resultaat is niet wat hij ervan verwacht had. Eli komt langs
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13:05
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Denderland TV
Y Manana

7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022

14:35
15:10
15:45

Confusion
Op de Sofa met Seka
De Corona Quiz

7/6/2022

16:00

Wafelijzers en schietgeweren

7/6/2022
7/6/2022

16:25
16:40

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8407

7/6/2022
7/6/2022

17:05
17:45

Munich, Englischer Garten
De Wensenboom Namiddag

7/6/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13224

7/6/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8408

7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022

19:00
20:00
20:15
21:15
21:45
22:10
22:25

Naar de markt Firenze
Dierenrijk: Ransuilen en Ijsvogel
De Alpen
De genologische geschiedenis
Op Bezoek: Natuurreservaat
Clips à la carte
The Heavy Water War

7/6/2022

23:10

Aan de oevers van de Leie

7/6/2022
7/6/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022

23:35
23:45
0:15
0:55
1:20
1:35
2:00
2:20

Denderland TV
Sportbeat op dinsdag
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 2
Along the Garden Route
Along the Garden Route
Along the Garden Route
Fairtrade Ivoorkust
Naar de markt Firenze

om met Chad en Andre over Theo te praten.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten.
Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren
en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft
geen geld meer en tracht te overleven.
Emile Degelin (1966) Jacques Dufilho • Claudia Bremer • Janine Bisschops • Ketty Van de Poel • Jan Reusens
'Confusion' van Hedwig D'Huyvetter - Breedbeeld
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas is aan het hallucineren en maakt een kritieke fout. Uitgerekend op dat moment komt Liam langs om Thomas
te confronteren.
Munich, Englischer Garten
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, ...
Sami licht Ben snel in over zijn mysterieuze missie om Will te helpen. Lucas is stomverbaasd als hij Will ziet en beseft dat
zijn zoon echt leeft. John en Marlena bespreken hun opties om Will te helpen. Later komt Lucas binnen met het nieuws dat
Will ontvoerd is. Rafe en Hope krijgen slaande ruzie als ze hoort dat hij haar baan heeft afgepakt. Abigail is geschokt dat
Chad Andre uit het huis heeft gegooid. Later houdt de schuldige Kate het niet langer uit en bekent ze eindelijk aan Andre.
Liam heeft het moeilijk met wat hij heeft meegemaakt, en stort in als hij Steffy een ongelooflijk verhaal vertelt.
Finns onverwachte verschijning zet Thomas weer met beide voeten op aarde.
Naar de markt te Firenze (Italië)
Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
De genologische geschiedenis
Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
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 - Compilatie Afl. 2
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Naar de markt te Firenze (Italië)
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3:20
3:30
4:30
5:00
5:30
6:20
6:30

Dierenrijk: Ransuilen en Ijsvogel
De Alpen
De genologische geschiedenis
Op Bezoek: Natuurreservaat
Munich, Englischer Garten
Dierenrijk: Bevers
Uw verhaal: Geutelingen

8/6/2022

6:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8408

8/6/2022

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13224

8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022

8:00
9:00
9:45
10:10

De Rolkrant 08.06
Vieringen
Jan Van Eyck In Miniatuur
The Heavy Water War

8/6/2022

10:55

Tijd voor de revue

8/6/2022

11:10

De Wensenboom Ochtend

8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022

11:15
11:25
12:10
12:25

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 3
Eclips TV In Beweging Afl. 12
De Dingen Des Levens Afl. 13224

8/6/2022
8/6/2022
8/6/2022

13:05
13:10
13:30

Denderland TV
Jettie Pallettie
Dood van een non

8/6/2022
8/6/2022

15:20
15:45

Breedbeeld 2022
De Corona Quiz

8/6/2022

16:00

Wafelijzers en schietgeweren

8/6/2022
8/6/2022

16:25
16:40

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8408

8/6/2022
8/6/2022

17:05
17:45

Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
De Wensenboom Namiddag

Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
De genologische geschiedenis
Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou
Munich, Englischer Garten
Bevers - Film van Roland Rondou
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Liam heeft het moeilijk met wat hij heeft meegemaakt, en stort in als hij Steffy een ongelooflijk verhaal vertelt.
Finns onverwachte verschijning zet Thomas weer met beide voeten op aarde.
Sami licht Ben snel in over zijn mysterieuze missie om Will te helpen. Lucas is stomverbaasd als hij Will ziet en beseft dat
zijn zoon echt leeft. John en Marlena bespreken hun opties om Will te helpen. Later komt Lucas binnen met het nieuws dat
Will ontvoerd is. Rafe en Hope krijgen slaande ruzie als ze hoort dat hij haar baan heeft afgepakt. Abigail is geschokt dat
Chad Andre uit het huis heeft gegooid. Later houdt de schuldige Kate het niet langer uit en bekent ze eindelijk aan Andre.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Jan Van Eyck In Miniatuur
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
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - HET EERSTE LIEF (afl. 19) - Als je als vrijgezel een nieuw liefje thuis uitnodigt
kan je pottekijkers natuurlijk missen... Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,
zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sami licht Ben snel in over zijn mysterieuze missie om Will te helpen. Lucas is stomverbaasd als hij Will ziet en beseft dat
zijn zoon echt leeft. John en Marlena bespreken hun opties om Will te helpen. Later komt Lucas binnen met het nieuws dat
Will ontvoerd is. Rafe en Hope krijgen slaande ruzie als ze hoort dat hij haar baan heeft afgepakt. Abigail is geschokt dat
Chad Andre uit het huis heeft gegooid. Later houdt de schuldige Kate het niet langer uit en bekent ze eindelijk aan Andre.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muziekspecial met Jettie Pallettie
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
Leo Janssen - De laatste wildernis
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam heeft het moeilijk met wat hij heeft meegemaakt, en stort in als hij Steffy een ongelooflijk verhaal vertelt.
Finns onverwachte verschijning zet Thomas weer met beide voeten op aarde.
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
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Groentips
Van droom tot tuin
Op Bezoek: Op stap langs de Camino
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
Stapland
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Uw verhaal: Els Beyens
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The Heavy Water War

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, ...
Sami's plan om Will te helpen werkt bijna, maar Ben kan er niet mee doorgaan. Sami gaat dan naar Marlena's huis, vindt
daar Will en Lucas met Marlena en John, die op de hoogte zijn gebracht van de ontvoering. Iedereen valt Sami aan omdat
ze zoiets schandaligs en misplaatst heeft gedaan. Radeloos rent Sami naar het plein, waar ze Rafe tegenkomt.
Eerder zet Rafe Hope onder druk om hem (en zichzelf) de waarheid te vertellen over waarom ze niet wil trouwen.
Steffy probeert Liam te kalmeren. Hij is helemaal in shock van wat hij bij Thomas heeft gezien. Thomas probeert Finn ervan
te overtuigen dat alles in orde is.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Op stap langs de Camino (Spanje)
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Munich, Englischer Garten
Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en
traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Op stap langs de Camino (Spanje)
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Steffy probeert Liam te kalmeren. Hij is helemaal in shock van wat hij bij Thomas heeft gezien. Thomas probeert Finn ervan
te overtuigen dat alles in orde is.
Sami's plan om Will te helpen werkt bijna, maar Ben kan er niet mee doorgaan. Sami gaat dan naar Marlena's huis, vindt
daar Will en Lucas met Marlena en John, die op de hoogte zijn gebracht van de ontvoering. Iedereen valt Sami aan omdat
ze zoiets schandaligs en misplaatst heeft gedaan. Radeloos rent Sami naar het plein, waar ze Rafe tegenkomt.
Eerder zet Rafe Hope onder druk om hem (en zichzelf) de waarheid te vertellen over waarom ze niet wil trouwen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en
traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.
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
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Fietsen door Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Gorongasa Park
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Clips à la carte
The Heavy Water War

Niet graag naar school. Aflevering 18. Het begin van het nieuwe schooljaar is voor speelse knaapjes een minder prettige tijd.
Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in november gespeeld
wordt in Deurne-Diest.
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.
Boekenfoyer
Sami's plan om Will te helpen werkt bijna, maar Ben kan er niet mee doorgaan. Sami gaat dan naar Marlena's huis, vindt
daar Will en Lucas met Marlena en John, die op de hoogte zijn gebracht van de ontvoering. Iedereen valt Sami aan omdat
ze zoiets schandaligs en misplaatst heeft gedaan. Radeloos rent Sami naar het plein, waar ze Rafe tegenkomt.
Eerder zet Rafe Hope onder druk om hem (en zichzelf) de waarheid te vertellen over waarom ze niet wil trouwen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw een
meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 1
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw een
meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 2
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1976
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy probeert Liam te kalmeren. Hij is helemaal in shock van wat hij bij Thomas heeft gezien. Thomas probeert Finn ervan
te overtuigen dat alles in orde is.
Rally
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, ...
Sami neemt Rafe in vertrouwen over Will. Ze vertelt hem over haar plan en hoe iedereen haar haat. Sami hoort dan dat Rafe
Hope's baan heeft gekregen en dat ze ruzie kregen. Rafe en Sami vinden troost bij elkaar... Ondertussen neemt Hope
Jennifer in vertrouwen over Rafe. Claire en Tripp komen JJ tegen op het plein.
Liam en Steffy worden samen wakker. Steffy vraagt zich af hoe ze nu verder moeten. Ridge en Hope maken zich zorgen om
Thomas, die steeds vreemder gedrag begint te vertonen.
Fietsen door Vlaams-Brabant
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 6
De Daken van Tokio
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Stockholm, 1933. De Duitse Nobelprijswinnaar in de Natuurkunde, Werner Heisenberg, wordt gevraagd voor Hitlers geheime
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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. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland
Compostela 20 jaar later
Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
Fietsen door Vlaams-Brabant
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 6
De Daken van Tokio
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .
Liam en Steffy worden samen wakker. Steffy vraagt zich af hoe ze nu verder moeten. Ridge en Hope maken zich zorgen om
Thomas, die steeds vreemder gedrag begint te vertonen.
Sami neemt Rafe in vertrouwen over Will. Ze vertelt hem over haar plan en hoe iedereen haar haat. Sami hoort dan dat Rafe
Hope's baan heeft gekregen en dat ze ruzie kregen. Rafe en Sami vinden troost bij elkaar... Ondertussen neemt Hope
Jennifer in vertrouwen over Rafe. Claire en Tripp komen JJ tegen op het plein.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wie heeft hier de leiding? Roger Burggraeve
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 4/6
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - CHINESE CAPRIOLEN (afl. 20) - In China is een restaurantbezoek voor westerlingen
zoals Lewie een hele belevenis. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,
zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sami neemt Rafe in vertrouwen over Will. Ze vertelt hem over haar plan en hoe iedereen haar haat. Sami hoort dan dat Rafe
Hope's baan heeft gekregen en dat ze ruzie kregen. Rafe en Sami vinden troost bij elkaar... Ondertussen neemt Hope
Jennifer in vertrouwen over Rafe. Claire en Tripp komen JJ tegen op het plein.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone anekdote
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
In 1899 richt Alfred Grisar op het Kiel in Antwerpen de "Beerschot Atletic Club" op, een all round sportclub waarin geleidelijk
aan voetbal de bovenhand neemt. Hun stadium vormt de basis voor de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen.
Nadien volgt een roemrijke geschiedenis met sterspelers als Raymond Braine, Rik Coppens en Juan Lozano. 1975
Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984
In een cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in een
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Denderland TV
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 5
Munich, Englischer Garten
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Op Bezoek: Land van de levende doden
Op Bezoek: Op zoek naar water
Documentairereeks Frans Verhoeven
Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m
Naar de markt Toulouse
Vlamingen in Rome
Veroveraars van de Douro-Vallei

bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij met
zijn vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een vroeger
gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige ondergang.
1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam en Steffy worden samen wakker. Steffy vraagt zich af hoe ze nu verder moeten. Ridge en Hope maken zich zorgen om
Thomas, die steeds vreemder gedrag begint te vertonen.
Stadspark te Rome, Villa Borghese
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, ...
Sami en Rafe hebben er geen spijt van dat ze er voor elkaar waren. Ondertussen hoort Hope van Shawn en Belle dat Ciara
zich heeft misdragen. Ciara heeft het aan de stok met Claire over hoe zij het heeft verpest voor Ciara en Theo. Steve vertelt Kayla
over Tripps gevoelens voor Claire, en ze puzzelen over hoe Tripp achter het gesprek tussen Kayla en Kate over Tripps donatie
is gekomen. Ondertussen is Kate opgelucht Lucas te zien, die haar vertelt wat Sami met Will heeft gedaan. Kate dringt er bij Lucas
op aan om te gaan afkicken.
Hope is bij Thomas en ziet hoe hij werkelijkheid en fantasie niet meer van elkaar kan onderscheiden. Steffy ziet kansen
bij Liam, maar wil toch dat hij gaat praten met Hope.
Munich, Englischer Garten
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Veroveraars van de Douro-Vallei
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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 4/6
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Munich, Englischer Garten
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Land van de levende doden - Leo Janssen
Op zoek naar water - Leo Janssen
Documentairereeks Frans Verhoeven
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Veroveraars van de Douro-Vallei

11/06/2022
11/6/2022
11/6/2022

5:35
5:50
6:40

Op Bezoek: Den Ijzer 1914 - 1918
Stockholm, Royal National City Park
Uw verhaal: Para's

11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022

7:00
8:00
9:00
9:45
10:10
10:55

De Alpen
De Rolkrant 11.06
Vieringen
Land van Sint-Franciscus
MuziekSpecial Vaderdag
Tijd voor de revue

11/6/2022

11:15

De Wensenboom Ochtend

11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022

11:20
11:50
12:40

Yesterday
Cultuurkanaal
De Dingen Des Levens Afl. 13226

11/6/2022
11/6/2022

13:25
13:30

Denderland TV
Vrijgezel Met 40 Kinderen

11/6/2022

14:55

Pater Damiaan

11/6/2022

16:30

Wafelijzers en schietgeweren

11/6/2022

16:55

Palaver

11/6/2022

18:10

De Wensenboom Namiddag

11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022
11/6/2022

18:15
18:35
18:50
19:05
20:05
21:05

Fairtrade Ivoorkust
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Gorongasa Park
Naar de markt Turijn
Mensen van overal

11/6/2022
11/6/2022

21:40
22:15

Documentairereeks Frans Verhoeven
Dierenrijk: Bevers

Den Ijzer 1914 - 1918 - Van bron tot monding in Nieuwpoort. Film van Roland Rondou
Stockholm, Royal National City Park
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Land van Sint-Franciscus
MuziekSpecial Vaderdag 2022
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - EEN ZWAAR EXAMEN (afl. 22) - Wie, zoals Lewie, wil binnentreden in een strenge
kloosterorde, wacht een ultieme toelatingsproef. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een
echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
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 1986
Cultuurkanaal
Sami neemt Rafe in vertrouwen over Will. Ze vertelt hem over haar plan en hoe iedereen haar haat. Sami hoort dan dat Rafe
Hope's baan heeft gekregen en dat ze ruzie kregen. Rafe en Sami vinden troost bij elkaar... Ondertussen neemt Hope
Jennifer in vertrouwen over Rafe. Claire en Tripp komen JJ tegen op het plein.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam van een
verre en schatrijke nicht. Indien hij echter aanspraak wenst te maken op de erfenis moet hij het voortbestaan waarborgen
van een tehuis voor 40 weeskinderen. Zijn opvattingen over opvoeding botsen echter al weleens met die van directrice
Juliette Akkermans. De hoofdrollen waren voor Charles Janssens en Co Flower.
Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en
vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man
gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen.
Dan begint hij te vertellen over zijn leven.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden
willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte naast
een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en op deze
manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving onthullen.
1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo
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, ...
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
En Route met Wallonië 1
En Route met Wallonië 2
Gorongasa Park Deel 5
Naar de markt te Turijn (Italië)
Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit
en traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.
Documentairereeks Frans Verhoeven
Bevers - Film van Roland Rondou

11/6/2022
11/6/2022

22:35
23:10

Breedbeeld 2022
Aan de oevers van de Leie

11/6/2022
11/6/2022

23:35
23:45

Denderland TV
Jonny en Jesssy

12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022

1:35
2:10
2:45
3:05
4:10
5:05
5:30
6:05

En Route Handen uit de mouwen
En Route Handen uit de mouwen
Eclips TV op Stap: Seingevers
Gorongasa Park
Naar de markt Turijn
En Route Handen uit de mouwen
En Route Handen uit de mouwen
Mensen van overal

12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022

6:35
7:00
8:00
9:00

Eclips TV op Stap: Seingevers
Vieringen
De Rolkrant 12.06
Mensen van overal

12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022

9:30
10:15
11:00

Abdij van Averbode - Morgengebed
MuziekSpecial Vaderdag
Tijd voor de revue

12/6/2022

11:20

De Wensenboom Ochtend

12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022

11:25
12:10
13:15
13:20
13:40

De Herkenwijsjes
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
Retro Eclips: De Ridders Stalen Ros
Uilenspiegel Leeft Nog

12/6/2022

15:15

Close

12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022

16:55
17:10
18:00

De kruisweg van Max Selen
De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag

12/6/2022

18:10

Denderland TV

Leo Janssen - De laatste wildernis
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar,
maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door
drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt
vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
En Route Najaar 7
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Gorongasa Park Deel 5
Naar de markt te Turijn (Italië)
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
En Route Najaar 7
Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit
en traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit
en traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
MuziekSpecial Vaderdag 2022
De lift is defect (afl. 15) Stel je voor: in een poepsjiek hotel is de lift defect, en moet piccolo Lewie de voorname gasten
de trap opdragen! Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar
in november gespeeld wordt
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.
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen - Aflevering 2/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retro De Ridders Stalen Ros
Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader
van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.
Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig
ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht
van deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet
De kruisweg van Max Selen sfeerfilm 1980
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

12/6/2022

18:20

Mooi en Meedogenloos Afl. 8408

12/6/2022

18:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8409

12/6/2022

19:15

Mooi en Meedogenloos Afl. 8410

12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
12/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022
13/6/2022

19:40
20:40
21:40
22:25
23:30
0:00
0:30
1:00
1:35
2:35
3:35
4:20
5:20
5:55
6:30
6:45

De Daken van Los Angeles
De Alpen
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Stapland
Sportbeat op zondag
Documentairereeks Frans Verhoeven
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
De Daken van Los Angeles
De Alpen
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Stapland
Springtime in Flanders Field
Springtime in Flanders Field
Eclips TV op Stap: GP Zandbergen 2017
Mooi en Meedogenloos Afl. 8411

13/6/2022

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13227

Liam heeft het moeilijk met wat hij heeft meegemaakt, en stort in als hij Steffy een ongelooflijk verhaal vertelt.
Finns onverwachte verschijning zet Thomas weer met beide voeten op aarde.
Steffy probeert Liam te kalmeren. Hij is helemaal in shock van wat hij bij Thomas heeft gezien. Thomas probeert Finn ervan
te overtuigen dat alles in orde is.
Liam en Steffy worden samen wakker. Steffy vraagt zich af hoe ze nu verder moeten. Ridge en Hope maken zich zorgen om
Thomas, die steeds vreemder gedrag begint te vertonen.
De Daken van Los Angeles
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Documentairereeks Frans Verhoeven
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
De Daken van Los Angeles
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Springtime in Flanders Field - deel 1 - Film van Roland Rondou
Springtime in Flanders Field - deel 2 - Film van Roland Rondou
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Hope is bij Thomas en ziet hoe hij werkelijkheid en fantasie niet meer van elkaar kan onderscheiden. Steffy ziet kansen
bij Liam, maar wil toch dat hij gaat praten met Hope.
Sami en Rafe hebben er geen spijt van dat ze er voor elkaar waren. Ondertussen hoort Hope van Shawn en Belle dat Ciara
zich heeft misdragen. Ciara heeft het aan de stok met Claire over hoe zij het heeft verpest voor Ciara en Theo. Steve vertelt Kayla
over Tripps gevoelens voor Claire, en ze puzzelen over hoe Tripp achter het gesprek tussen Kayla en Kate over Tripps donatie
is gekomen. Ondertussen is Kate opgelucht Lucas te zien, die haar vertelt wat Sami met Will heeft gedaan. Kate dringt er bij Lucas
op aan om te gaan afkicken.

