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08:00
09:00
09:55
10:10

De Rolkrant 13.06
Vieringen
Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen
The Heavy Water War

13/6/2022

10:55

Tijd voor de revue

13/6/2022

11:10

De Wensenboom Ochtend

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

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

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 6
Eclips TV In Beweging Afl. 17
De Dingen Des Levens Afl. 13227

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

13:05
13:10
13:45
14:10

Denderland TV
Yesterday
Retro film
In alle stilte

13/6/2022

15:45

De Corona Quiz

13/6/2022

16:00

Moatje

13/6/2022
13/6/2022

16:25
16:40

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8411

13/6/2022
13/6/2022

17:05
17:45

Stockholm, Royal National City Park
De Wensenboom Namiddag

13/6/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13228

13/6/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8412

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

19:00
19:30
19:55

Belgian Travel Blog Awards 2022
En route special - Lorraine
Op Stap in de zomer

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen
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
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - TOPMUSICUS (afl. 21) - Een serenade brengen op een bombardon is voor Lewie
niet eens een zware opdracht. 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 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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1986
Retro serie - Zevendelige serie - jaren 1970
Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke
notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert.
1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope 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.
Stockholm, Royal National City Park
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Rafe wordt wakker in Sami's bed terwijl Hope tegen Eli zegt dat ze Rafe wil vinden en wil proberen zich te verzoenen.
Hope gaat bij Sami langs om te vragen of zij weet waar Rafe is. Sami laat Belle weten dat ze woedend op haar is.
Brady raakt in paniek als hij Tate niet kan vinden en hoort later dat Eve hem zonder toestemming heeft meegenomen
voor een wandeling
Als Thomas instort, belt Hope in paniek met Finn. Ridge vraagt zich af wat Liam 's ochtends vroeg bij Steffy deed.
Liam is niet blij als hij Hope bij Thomas aantreft.
Belgian Travel Blog Awards 2022
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
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Springtime in Flanders Field
Dierenrijk: Ransuilen en Ijsvogel
Tussenlanding Mexico
Wijnland -Duitsland
Clips à la carte
The Heavy Water War
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23:10

Wafelijzers en schietgeweren
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04:10
04:45
05:45
06:30
06:45

Denderland TV
Verrassingsfilm
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 6
En route special - Elzas
Belgian Travel Blog Awards 2022
En route special - Lorraine
Op Stap in de zomer
Springtime in Flanders Field
Dierenrijk: Ransuilen en Ijsvogel
Tussenlanding Mexico
De Alpen
Wijnland -Duitsland
Eclips TV op Stap: Hunnegem Feest Rondleiding
Mooi en Meedogenloos Afl. 8412

14/6/2022

07:15

De Dingen Des Levens Afl. 13228
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14/6/2022

08:00
09:00
09:45

De Rolkrant 14.06
Vieringen
Mensen van overal

14/6/2022

10:10

The Heavy Water War
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10:50

Tijd voor de revue
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11:10

De Wensenboom Ochtend
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11:15
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 7
Eclips TV In Beweging Afl. 18
De Dingen Des Levens Afl. 13228

Springtime in Flanders Field - deel 2 - Film van Roland Rondou
Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
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 5/6
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Belgian Travel Blog Awards 2022
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Springtime in Flanders Field - deel 2 - Film van Roland Rondou
Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Als Thomas instort, belt Hope in paniek met Finn. Ridge vraagt zich af wat Liam 's ochtends vroeg bij Steffy deed.
Liam is niet blij als hij Hope bij Thomas aantreft.
Rafe wordt wakker in Sami's bed terwijl Hope tegen Eli zegt dat ze Rafe wil vinden en wil proberen zich te verzoenen.
Hope gaat bij Sami langs om te vragen of zij weet waar Rafe is. Sami laat Belle weten dat ze woedend op haar is.
Brady raakt in paniek als hij Tate niet kan vinden en hoort later dat Eve hem zonder toestemming heeft meegenomen
voor een wandeling
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 6/6
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - GEFASCINEERD DOOR TV" (Afl. 25). Toen in de jaren '60 'Bonanza' op het
wit-zwarte tv-scherm verscheen, keek de volle huiskamer gefascineerd toe. 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
Rafe wordt wakker in Sami's bed terwijl Hope tegen Eli zegt dat ze Rafe wil vinden en wil proberen zich te verzoenen.
Hope gaat bij Sami langs om te vragen of zij weet waar Rafe is. Sami laat Belle weten dat ze woedend op haar is.
Brady raakt in paniek als hij Tate niet kan vinden en hoort later dat Eve hem zonder toestemming heeft meegenomen
voor een wandeling
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Denderland TV
Retro film
A strange love affair
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Op de Sofa met Seka
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De Corona Quiz
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8412
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17:10
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Smaakmakkers 1
Smaakmakkers 2
De Wensenboom Namiddag
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17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13229
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8413

14/6/2022
14/6/2022
14/6/2022
14/6/2022
14/6/2022
14/6/2022
14/6/2022

19:05
20:05
20:15
21:15
21:45
22:10
22:25

Naar de markt Toulouse
Dierenrijk: Bevers
De Alpen
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Op Bezoek: Westkust natuurreservaten
Clips à la carte
The Heavy Water War
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Wafelijzers en schietgeweren
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Denderland TV
Sportbeat op dinsdag
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 7
Join 2 Bike
Join 2 Bike
En route special - Lorraine
En route special - Elzas
Naar de markt Toulouse
Dierenrijk: Bevers
De Alpen
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retro serie - Zevendelige serie - jaren 1970
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor.
Regie: Eric De Kuyper, Paul Verstraten Acteurs: Howard Hensel, Karl Scheydt, Pascal Petit, Ann Petersen,
Sep van Kampen. 1985
Vandaag praat Seka met Sven Massart over zijn nieuwe boek: De wonderjaren van Mathieu van der Poel. Wat is de magie
van Mathieu van der Poel? Een cocktail van aangeboren talent, aanvalslust en wielerplezier. In drie disciplines dan nog,
op het allerhoogste niveau: veldrijden, wegwielrennen en mountainbike.
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Als Thomas instort, belt Hope in paniek met Finn. Ridge vraagt zich af wat Liam 's ochtends vroeg bij Steffy deed.
Liam is niet blij als hij Hope bij Thomas aantreft.
Smaakmakkers 1
Smaakmakkers 2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Als Sami uitvalt naar Belle omdat ze Chad het DiMera geld heeft teruggegeven... gaat Belle in de tegenaanval door Sami
aan te vallen over haar gedrag met Will. Will flirt met Paul en Sonny praat met Chad over zijn gevoelens voor Paul en Will.
Hope opent haar hart voor Rafe, die gebukt gaat onder schuldgevoelens. Later doet Hope een aanzoek aan Rafe.
Liam vuurt beschuldigingen af op Hope. Ze ontkent alles en dat maakt hem alleen maar kwader. Thomas is opgenomen
in het ziekenhuis. Ridge en Brooke maken zich zorgen om hem.
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Bevers - Film van Roland Rondou
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Westkust natuurreservaten - 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 6/6
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Bevers - Film van Roland Rondou
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
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Op Bezoek: Westkust natuurreservaten
De Alpen
Eclips TV op Stap: Romeo's
Mooi en Meedogenloos Afl. 8413
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De Dingen Des Levens Afl. 13229
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08:00
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De Rolkrant 15.06
Vieringen
Congo
Schellebelle 1919
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10:50

Tijd voor de revue
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11:10

De Wensenboom Ochtend
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11:15
11:25
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 8
Eclips TV In Beweging Afl. 19
De Dingen Des Levens Afl. 13229

15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022

13:05
13:10
13:30
14:00
14:30
15:00
15:20
15:45

Denderland TV
Eclips TV Op Stap: Wk wielrennen 2022 - 65+
Retro film
De Man
Te Lourdes op de bergen
Tussen Sana en de zee
Breedbeeld Close - up
De Corona Quiz
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Moatje
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8413
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Smaakmakkers 3
Smaakmakkers 4
De Wensenboom Namiddag

Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Liam vuurt beschuldigingen af op Hope. Ze ontkent alles en dat maakt hem alleen maar kwader. Thomas is opgenomen
in het ziekenhuis. Ridge en Brooke maken zich zorgen om hem.
Als Sami uitvalt naar Belle omdat ze Chad het DiMera geld heeft teruggegeven... gaat Belle in de tegenaanval door Sami
aan te vallen over haar gedrag met Will. Will flirt met Paul en Sonny praat met Chad over zijn gevoelens voor Paul en Will.
Hope opent haar hart voor Rafe, die gebukt gaat onder schuldgevoelens. Later doet Hope een aanzoek aan Rafe.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Congo - Terugblik
Een Vlaamse film (deel 1/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na
de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis
genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele
notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle
mogelijke middelen. 2011
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - DE FACTEUR (AfL 23). Pure nostalgie: de conference van postbode Lewie,
toen snelheid en efficiëntie tijdens de fakteursronde nog geen rol speelden. 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
Als Sami uitvalt naar Belle omdat ze Chad het DiMera geld heeft teruggegeven... gaat Belle in de tegenaanval door Sami
aan te vallen over haar gedrag met Will. Will flirt met Paul en Sonny praat met Chad over zijn gevoelens voor Paul en Will.
Hope opent haar hart voor Rafe, die gebukt gaat onder schuldgevoelens. Later doet Hope een aanzoek aan Rafe.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Eclips Tv was op 28 mei 2022 aanwezg op het wk wielrennen 65+, 70+ en 75+ in Sint-Amandsberg (Gent)
Retro serie - Zevendelige serie - jaren 1970
De Man, korte speelfilm uit 1980
Te Lourdes op de bergen, een film van Dan Key en Chris Devos
Tussen Sana en de zee, korte speelfilm uit 1995.
Jean-Paul Grauwels - Famadihana - Breedbeeld 2022
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam vuurt beschuldigingen af op Hope. Ze ontkent alles en dat maakt hem alleen maar kwader. Thomas is opgenomen
in het ziekenhuis. Ridge en Brooke maken zich zorgen om hem.
Smaakmakkers 3
Smaakmakkers 4
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

15/6/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13230

15/6/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8414

15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022
15/6/2022

19:00
19:30
19:55
20:25

Groentips
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Documentairereeks Frans Verhoeven
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Denderland TV
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 8
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Rome, Villa Borghese
Groentips
Van droom tot tuin
Dierenrijk: Kraanvogels
Documentairereeks Frans Verhoeven
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Stapland
De Alpen
Eclips TV Op Stap: STISA Gasthuisberg
Mooi en Meedogenloos Afl. 8414
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De Rolkrant 16.06
Vieringen
Vormsel
Schellebelle 1919
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10:45

Tijd voor de revue

uitdaging, ...
Will kust Paul als Sonny voor Pauls kamer staat. Will confronteert Sonny met het feit dat hun huwelijk niet zo zalig was als
Sonny hem wilde doen geloven. Eric troost Sami die overstuur is dat haar stunt met Ben haar nog verder heeft vervreemd
van haar zoon Will. Sami krijgt verwoestend nieuws. Steve confronteert Tripp met wat hij verbergt in verband met
Kate DiMera. Claire is verrast als Ciara opduikt in de loft en onthult dat ze weer bij haar intrekt.
Liam realiseert zich wat voor inschattingsfout hij heeft gemaakt. Finn geeft Ridge en Steffy een update over de status
van Thomas.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Kraanvogels - Film van Roland Rondou
De Slapende Reus'. Aflevering 1. De altijd opnieuw verwonderende natuur van de Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa
staat centraal. 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Een Vlaamse film (deel 1/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na
de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis
genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele
notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle
mogelijke middelen. 2011
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Kraanvogels - Film van Roland Rondou
De Slapende Reus'. Aflevering 1. De altijd opnieuw verwonderende natuur van de Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa
staat centraal. 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Liam realiseert zich wat voor inschattingsfout hij heeft gemaakt. Finn geeft Ridge en Steffy een update over de status van Thomas.
Will kust Paul als Sonny voor Pauls kamer staat. Will confronteert Sonny met het feit dat hun huwelijk niet zo zalig was als
Sonny hem wilde doen geloven. Eric troost Sami die overstuur is dat haar stunt met Ben haar nog verder heeft vervreemd
van haar zoon Will. Sami krijgt verwoestend nieuws. Steve confronteert Tripp met wat hij verbergt in verband met
Kate DiMera. Claire is verrast als Ciara opduikt in de loft en onthult dat ze weer bij haar intrekt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vormsel
Een Vlaamse film (deel 2/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na
de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis
genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele
notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle
mogelijke middelen. 2011
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - EEN FLINKE BABY (Afl. 24) - Waar is de tijd van de kroostrijke gezinnen, toen een
kinderwagen haast jaarlijks met alweer een nieuwe baby gevuld werd? Sketches, liedjes en showballet: het zijn
de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
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De Wensenboom Namiddag
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Fietsen door Vlaanderen
En Route Handen uit de mouwen
Gorongasa Park
De Daken van Bangkok
Clips à la carte
Schellebelle 1919
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Wafelijzers en schietgeweren
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Denderland TV

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.
Eclips Tv was op 28 mei 2022 aanwezg op het wk wielrennen 65+, 70+ en 75+ in Sint-Amandsberg (Gent)
Will kust Paul als Sonny voor Pauls kamer staat. Will confronteert Sonny met het feit dat hun huwelijk niet zo zalig was als
Sonny hem wilde doen geloven. Eric troost Sami die overstuur is dat haar stunt met Ben haar nog verder heeft vervreemd
van haar zoon Will. Sami krijgt verwoestend nieuws. Steve confronteert Tripp met wat hij verbergt in verband met
Kate DiMera. Claire is verrast als Ciara opduikt in de loft en onthult dat ze weer bij haar intrekt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 3/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk
is voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens
Aflevering 4/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk
is voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1986
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam realiseert zich wat voor inschattingsfout hij heeft gemaakt. Finn geeft Ridge en Steffy een update over de status
van Thomas.
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 vraagt Lucas om hulp met Will en dringt er bij hem op aan nuchter te worden en er voor zijn zoon te zijn. Later gaat
Sami terug naar haar hotelkamer en krijgt een verrassingsbezoeker. Victor denkt dat Sonny een grote fout maakt als het
gaat om Paul en Will. Sonny verschijnt bij Marlena, maar Eric vertelt hem dat Will weg is. Brady gaat naar Paul, in de hoop
dat hij kan helpen Eve te neutraliseren. Eve laat haar autoriteit in het Kiriakis huishouden gelden, maar Maggie vecht terug.
Quinn luistert een memorabel gesprek af tussen Shauna en Eric. Het leven van Thomas hangt aan een zijden draadje als
hij met spoed geopereerd moet worden.
Fietsen door Vlaanderen
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Bangkok
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Een Vlaamse film (deel 2/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na
de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis
genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele
notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle
mogelijke middelen. 2011
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 9
Wereldoorlog Twee
Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland
Fietsen door Vlaanderen
En Route Handen uit de mouwen
Gorongasa Park
De Daken van Bangkok
De Alpen
Eclips TV Op Stap: Oude Liefde
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Tijd voor de revue
De Wensenboom Ochtend
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 10
Eclips TV In Beweging Afl. 21
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Denderland TV
Retro film
Jonny en Jesssy
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De Corona Quiz
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8415

Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland
Uit dezelfde bron - Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland
Fietsen door Vlaanderen
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Bangkok
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Quinn luistert een memorabel gesprek af tussen Shauna en Eric. Het leven van Thomas hangt aan een zijden draadje als
hij met spoed geopereerd moet worden.
Sami vraagt Lucas om hulp met Will en dringt er bij hem op aan nuchter te worden en er voor zijn zoon te zijn. Later gaat
Sami terug naar haar hotelkamer en krijgt een verrassingsbezoeker. Victor denkt dat Sonny een grote fout maakt als het
gaat om Paul en Will. Sonny verschijnt bij Marlena, maar Eric vertelt hem dat Will weg is. Brady gaat naar Paul, in de hoop
dat hij kan helpen Eve te neutraliseren. Eve laat haar autoriteit in het Kiriakis huishouden gelden, maar Maggie vecht terug.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Braambos - Jezustriologie
Een Vlaamse film (deel 3/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na
de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis
genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele
notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle
mogelijke middelen. 2011
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
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 vraagt Lucas om hulp met Will en dringt er bij hem op aan nuchter te worden en er voor zijn zoon te zijn. Later gaat
Sami terug naar haar hotelkamer en krijgt een verrassingsbezoeker. Victor denkt dat Sonny een grote fout maakt als het
gaat om Paul en Will. Sonny verschijnt bij Marlena, maar Eric vertelt hem dat Will weg is. Brady gaat naar Paul, in de hoop
dat hij kan helpen Eve te neutraliseren. Eve laat haar autoriteit in het Kiriakis huishouden gelden, maar Maggie vecht terug.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retro serie - Zevendelige serie - jaren 1970
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
Boechout Duivensport
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.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Quinn luistert een memorabel gesprek af tussen Shauna en Eric. Het leven van Thomas hangt aan een zijden draadje als
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Denderland TV
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 10
Rome, Villa Borghese
Stockholm, Royal National City Park
Documentairereeks Frans Verhoeven
Op Bezoek: De laatste wildernis
Naar de markt Zagreb
Vlamingen in Rome
De verborgen schatten van de Champagne
De Alpen
Eclips TV op Stap: Nigel Williams - Music Show Scotland
Eclips TV Op Stap: Wk wielrennen 2022 - 65+
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
De Rolkrant 18.06
Vieringen
Toeren Tussen De Torens
MuziekSpecial
Tijd voor de revue
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday

hij met spoed geopereerd moet worden.
Smaakmakkers 5
Smaakmakkers 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, ...
Na Will's gesprek met Eric gaat hij naar Sami en geeft toe dat hij haar nu een beetje beter begrijpt. Will vindt Hope's
verlovingsring. JJ roept Hope naar zijn huis, en ze is bezorgd dat hij er moe en uit zijn doen uitziet. Hope vertelt Jennifer over Rafe.
Eli geeft Rafe een verslag over Theo's laptop - ze hebben geleerd dat Theo in dat gebouw heeft ingebroken op de avond dat hij
werd neergeschoten, omdat hij dat kantoor in verband had gebracht met de DiMera-hacking.
Eric is onder de indruk van Shauna's loyaliteit aan Quinn en vriendelijkheid richting hem. Liam en Steffy hebben
tegenstrijdige gedachten over hun nacht samen.
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
De laatste wildernis - Leo Janssen
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
De verborgen schatten van de Champagne
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Een Vlaamse film (deel 3/3) die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na
de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis
genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele
notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle
mogelijke middelen. 2011
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Stockholm, Royal National City Park
Canada - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
De laatste wildernis - Leo Janssen
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
De verborgen schatten van de Champagne
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Eclips Tv was op 28 mei 2022 aanwezg op het wk wielrennen 65+, 70+ en 75+ in Sint-Amandsberg (Gent)
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Toeren tussen de torens
Koormuziek afl 13
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1967
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Cultuurkanaal
De Dingen Des Levens Afl. 13227
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Denderland TV
Boekenfoyer
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Prelude tot de dageraad
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Fait - Divers
Moatje
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Jan Cox, a painter's odyssey
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De Wensenboom Namiddag
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Mensen van overal
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En route special - Elzas
En route special - Lorraine
Gorongasa Park
Naar de markt Wenen
Op Bezoek: Nieuwpoort
Documentairereeks Frans Verhoeven
Breedbeeld Close - up
Wafelijzers en schietgeweren
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Denderland TV
Congo Express

19/6/2022

01:10

Mensen van overal
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En route special - Elzas
En route special - Lorraine
Naar de markt Wenen
Op Bezoek: Nieuwpoort
Documentairereeks Frans Verhoeven
Breedbeeld Close - up

Cultuurkanaal
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader.
Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan.
Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een feestje
georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd.
1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer
Fait - Divers - Speelfilm 1985
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Jan Cox, a painter's odyssey - 1988 - Het levensverhaal (1919-1980) van de Vlaamse schilder met o.a. broer Harry Cox en
vrienden Hugo Claus, Pierre Alechinsky, Gerrit Kouwenaar en Fred Bervoets. Regie: Bert Beyens & Pierre De Clercq Spreker: Jeroen Krabbé
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, ...
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.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Gorongasa Park Deel 6
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
Azoren - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Jean-Paul Grauwels - Famadihana - Breedbeeld 2022
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Ex-huurling Jean de Congolees runt café 'Congo Express' in een groezelige volksbuurt van een grootstad. De film volgt
de amoureuze, dramatische en niet zelden ook komische avonturen levens van diverse personen in die buurt via
verschillende verhaallijnen. Tevens wordt een bijzonder beeld geschetst van de jaren '80 in Antwerpen. Een van de favoriete
Vlaamse films van Robbe De Hert! Met o.a.: François Beuckelaers, Marc Van Eeghem, Marc Peeters en
Chris Cauwenberghs, 1986
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.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
Azoren - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Jean-Paul Grauwels - Famadihana - Breedbeeld 2022
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De Alpen
Eclips TV op Stap: Ode aan Ramses Shaffy
Vieringen
De Rolkrant 19.06
Als Christen leven in een turbulente wereld
Abdij van Averbode - Morgengebed
MuziekSpecial
Tijd voor de revue
De Wensenboom Ochtend
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Clips à la carte
De Herkenwijsjes
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
Eddy en Veronique
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Na de liefde
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Elias
Hee, Dag Meneer
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Diefstal
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De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag
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Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8413
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8414
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8415
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De Daken van Rome
De Alpen
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Stapland
Sportbeat op zondag
Documentairereeks Frans Verhoeven
En Route - Smaakmakkers 8
En Route - Smaakmakkers 9
De Daken van Rome
De Alpen
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
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
Als Christen leven in een turbulente wereld, Br. Stockman, Broeders Van Liefde
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Koormuziek afl 9
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 3/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom werkelijkheid
zien worden. (1976)
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.
Elias of Het Gevecht met de Nachtegalen. Naar het boek van Maurice Gilliams. Regie: Klaas Rusticus
Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten
elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971
Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt
de pull terug naar de winkel. 1968
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
Liam vuurt beschuldigingen af op Hope. Ze ontkent alles en dat maakt hem alleen maar kwader. Thomas is opgenomen
in het ziekenhuis. Ridge en Brooke maken zich zorgen om hem.
Liam realiseert zich wat voor inschattingsfout hij heeft gemaakt. Finn geeft Ridge en Steffy een update over de status
van Thomas.
Quinn luistert een memorabel gesprek af tussen Shauna en Eric. Het leven van Thomas hangt aan een zijden draadje als
hij met spoed geopereerd moet worden.
De Daken van Rome
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Azoren - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Smaakmakkers 8
Smaakmakkers 9
De Daken van Rome
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
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Stapland
De Alpen
Eclips TV Op Stap: Dag Janine, Dag José
Mooi en Meedogenloos Afl. 8416
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De Dingen Des Levens Afl. 13232

Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Eric is onder de indruk van Shauna's loyaliteit aan Quinn en vriendelijkheid richting hem. Liam en Steffy hebben
tegenstrijdige gedachten over hun nacht samen.
Na Will's gesprek met Eric gaat hij naar Sami en geeft toe dat hij haar nu een beetje beter begrijpt. Will vindt Hope's
verlovingsring. JJ roept Hope naar zijn huis, en ze is bezorgd dat hij er moe en uit zijn doen uitziet. Hope vertelt Jennifer over Rafe.
Eli geeft Rafe een verslag over Theo's laptop - ze hebben geleerd dat Theo in dat gebouw heeft ingebroken op de avond dat hij
werd neergeschoten, omdat hij dat kantoor in verband had gebracht met de DiMera-hacking.

