25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021

08:00
09:00
09:50
10:20
10:40
10:45
11:00

De Rolkrant 25.10
Vieringen
Vlamingen in Rome
Gek op Kook'n
Lachen geblazen
Eclips TV In Beweging Afl. 3
De Wensenboom Ochtend

25/10/2021
25/10/2021

11:05
11:15

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Maandag

25/10/2021
25/10/2021

12:00
12:05

Clip van de dag
De Zandmuze

25/10/2021
25/10/2021

12:15
12:20

Het Gebeurde Vandaag In ...
De Dingen Des Levens Afl. 13062

25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021

13:00
13:10
13:45

Denderland TV
Yesterday
Dicte

25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021

14:35
15:25
15:40

Wedden
Bron van alle leven
De Corona Quiz

25/10/2021

15:55

Ten Huize Goetgebuer

25/10/2021
25/10/2021

16:20
16:35

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8246

25/10/2021
25/10/2021

17:00
17:45

Kongo - Oman - Nepal
De Wensenboom Namiddag

25/10/2021

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13063

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Lachen geblazen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Muziekclip van de dag
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Hope en Rafe ruziën over haar plan om Deimos te pakken te krijgen via het afluisterapparaat dat ze heeft geplaatst.
Maggie praat ook met Hope over Deimos. Paul is bezorgd over Sonny's voortdurende obsessie om Deimos te vernietigen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn
Bloedband (deel 1/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede
dood lijkt te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze
informatie van hem heeft losgepeuterd zonder hem te melden dat ze een misdaadverslaggeefster is. Hij probeert
haar bij de zaak weg te houden, maar Dicte laat zich niet aan de kant zetten... Al snel ontdekt zij dat Danijela niet
de enige zwangere Bosnische vrouw in Aarhus was die iets te vrezen had. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor.
Wedden , een film van Dan Key en Chris Devos
Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas zet weer een tandje bij in zijn Hope-plan, door de volgende stap te zetten in zijn relatie met Zoe.
Brooke en Ridge halen herinneringen op.
Kongo - Oman - Nepal
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope steunt Rafe terwijl Dario zijn broer beschiet, maar Gabi begrijpt het. Dario zweert achter Deimos aan te gaan.
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Verrassingsfilm
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Het Gebeurde Vandaag In ...
De Dingen Des Levens Afl. 13063

Tripp keert terug naar het hok naar een bezorgde Steve en onthult dat hij de dvd's heeft bekeken die Ava voor hem
heeft gemaakt. Joey staat op het punt Tripp de waarheid te vertellen.
Thomas heeft een grote verrassing voor Hope. Die zag ze niet aankomen en wordt bovendien niet gewaardeerd.
Ridge is ervan overtuigd dat Thomas is veranderd en gaat naar Brooke in de hoop het bij te leggen.
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Een ongeloofelijke trein in Nepal
Fietsen door Antwerpen
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Komedie (afl 1). Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt
zijn dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping
speelt zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen . Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Een ongeloofelijke trein in Nepal
Fietsen door Antwerpen
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Thomas heeft een grote verrassing voor Hope. Die zag ze niet aankomen en wordt bovendien niet gewaardeerd.
Ridge is ervan overtuigd dat Thomas is veranderd en gaat naar Brooke in de hoop het bij te leggen.
Hope steunt Rafe terwijl Dario zijn broer beschiet, maar Gabi begrijpt het. Dario zweert achter Deimos aan te gaan.
Tripp keert terug naar het hok naar een bezorgde Steve en onthult dat hij de dvd's heeft bekeken die Ava voor hem
heeft gemaakt. Joey staat op het punt Tripp de waarheid te vertellen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zusters uit Pakistan. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood
verkeren. Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt.
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Lachen geblazen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Muziekclip van de dag
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Hope steunt Rafe terwijl Dario zijn broer beschiet, maar Gabi begrijpt het. Dario zweert achter Deimos aan te gaan.
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Pasen

Tripp keert terug naar het hok naar een bezorgde Steve en onthult dat hij de dvd's heeft bekeken die Ava voor hem
heeft gemaakt. Joey staat op het punt Tripp de waarheid te vertellen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht in het Arjaantheater te Geraardsbergen
Bloedband (deel 2/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede
dood lijkt te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze
informatie van hem heeft losgepeuterd zonder hem te melden dat ze een misdaadverslaggeefster is. Hij probeert
haar bij de zaak weg te houden, maar Dicte laat zich niet aan de kant zetten... Al snel ontdekt zij dat Danijela niet
de enige zwangere Bosnische vrouw in Aarhus was die iets te vrezen had. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor.
Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door
haar tante, een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker
van veertien. Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets
voelt voor Marie, de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan
in de hemel zijn'. En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt
slecht af te lopen. 1958. Wim Telders
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas heeft een grote verrassing voor Hope. Die zag ze niet aankomen en wordt bovendien niet gewaardeerd.
Ridge is ervan overtuigd dat Thomas is veranderd en gaat naar Brooke in de hoop het bij te leggen.
Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen
welk vershil Mercy Ships maakt in de wereld
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, ...
Zodra Brady vertrekt, staat Scooter voor de deur bij Nicole, klaar om zijn plan uit te voeren. Steve en Kayla bespreken
hoe Tripp nooit de waarheid over de dood van zijn moeder te weten kan komen, terwijl Jade Joey onderbreekt
voordat hij kan bekennen. Marlena en Eric gaan koffie drinken.
Thomas biecht aan Shauna op dat Hope zijn einddoel is. Hij moedigt haar aan om te doen wat nodig is om Ridge
voor zich te winnen. Liam is verbijsterd als hij zich realiseert dat Thomas is geslaagd in zijn plan Zoe te manipuleren.
Naar de markt Barcelona
Smaakmakkers 1
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Veroveraars van de Douro-Vallei
Komodovaranen, Indonesië
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
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Denderland TV
Pareltjes
Zininzang Bilzen
Dicte

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Naar de markt Barcelona
Smaakmakkers 1
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Veroveraars van de Douro-Vallei
Komodovaranen, Indonesië
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Een Monikkenleven
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Thomas biecht aan Shauna op dat Hope zijn einddoel is. Hij moedigt haar aan om te doen wat nodig is om Ridge
voor zich te winnen. Liam is verbijsterd als hij zich realiseert dat Thomas is geslaagd in zijn plan Zoe te manipuleren.
Zodra Brady vertrekt, staat Scooter voor de deur bij Nicole, klaar om zijn plan uit te voeren. Steve en Kayla bespreken
hoe Tripp nooit de waarheid over de dood van zijn moeder te weten kan komen, terwijl Jade Joey onderbreekt
voordat hij kan bekennen. Marlena en Eric gaan koffie drinken.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Lachen geblazen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Muziekclip van de dag
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Zodra Brady vertrekt, staat Scooter voor de deur bij Nicole, klaar om zijn plan uit te voeren. Steve en Kayla bespreken
hoe Tripp nooit de waarheid over de dood van zijn moeder te weten kan komen, terwijl Jade Joey onderbreekt
voordat hij kan bekennen. Marlena en Eric gaan koffie drinken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
Zininzang Bilzen
Risico (deel 1/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar
buurvrouw. In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt
te hebben gepleegd. Maar Dicte ontdekt al snel dat niet alles is wat het lijkt. Dat geldt zowel voor de doodsoorzaak
van Inger als voor het leven dat zij voor de buitenwereld leidde. Wanneer Dicte nader onderzoek doet, ontstaat
het beeld van een vrouw met strenge geloofsovertuigingen, een misselijkmakende familiegeschiedenis en perverse
seksuele neigingen. Terwijl Dicte al haar energie steekt in het vinden van de vermiste dochter van Inger, komt
een leerling uit de klas in het middelpunt van Wagners onderzoek te staan. Ze zijn er beiden van overtuigd dat ze
op het juiste spoor zijn, maar dan neemt de zaak opnieuw een onverwachte wending. Dicte is een Deense
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Smaakmakkers 2
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Met de trein de nacht in
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Tussenlanding Departement Var
Groentips
Van droom tot tuin
Een Monikkenleven
Lekker Weg

misdaad- en dramaserie.
't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas biecht aan Shauna op dat Hope zijn einddoel is. Hij moedigt haar aan om te doen wat nodig is om Ridge
voor zich te winnen. Liam is verbijsterd als hij zich realiseert dat Thomas is geslaagd in zijn plan Zoe te manipuleren.
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
JJ vertelt Chad en Abigail over Eduardo. De vrienden verzamelen zich en Abigail heet iedereen welkom en bedankt
hen voor het langskomen op de avond voor de hernieuwing van de gelofte. Lani en Eli maken het weer goed terwijl
Paul Sonny vertelt dat hij van hem houdt. Theo plant een speciale avond voor Claire en de twee jonge geliefden zetten
de volgende stap.
Steffy voelt zich gevleid als een nieuwe man bij Forrester Creations haar mee uit vraagt. Thomas laat Liam zien hoe hij
echt in elkaar steekt en bedreigt zijn aartsvijand.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Een Monikkenleven
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Les Lacs De Virelles
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt
zijn dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping
speelt zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Smaakmakkers 2
Smaakmakkers 3
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding Nieuw-Caledonië
Tussenlanding Het Departement Var
Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Een Monikkenleven
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
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De Dingen Des Levens Afl. 13065
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Doek!
Tijd voor de revue
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Bittere honing
Yesterday
De Corona Quiz

Les Lacs De Virelles
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Steffy voelt zich gevleid als een nieuwe man bij Forrester Creations haar mee uit vraagt. Thomas laat Liam zien hoe hij
echt in elkaar steekt en bedreigt zijn aartsvijand.
JJ vertelt Chad en Abigail over Eduardo. De vrienden verzamelen zich en Abigail heet iedereen welkom en bedankt
hen voor het langskomen op de avond voor de hernieuwing van de gelofte. Lani en Eli maken het weer goed terwijl
Paul Sonny vertelt dat hij van hem houdt. Theo plant een speciale avond voor Claire en de twee jonge geliefden zetten
de volgende stap.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Lachen geblazen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Muziekclip van de dag
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
JJ vertelt Chad en Abigail over Eduardo. De vrienden verzamelen zich en Abigail heet iedereen welkom en bedankt
hen voor het langskomen op de avond voor de hernieuwing van de gelofte. Lani en Eli maken het weer goed terwijl
Paul Sonny vertelt dat hij van hem houdt. Theo plant een speciale avond voor Claire en de twee jonge geliefden zetten
de volgende stap.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Paris ! Paris ! (afl. 5). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in
Deurne-Diest. In zijn conference vertelt Lewie vandaag over zijn belevenissen tijdens een citytrip naar Parijs.
Risico (deel 2/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar
buurvrouw. In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt
te hebben gepleegd. Maar Dicte ontdekt al snel dat niet alles is wat het lijkt. Dat geldt zowel voor de doodsoorzaak
van Inger als voor het leven dat zij voor de buitenwereld leidde. Wanneer Dicte nader onderzoek doet, ontstaat
het beeld van een vrouw met strenge geloofsovertuigingen, een misselijkmakende familiegeschiedenis en perverse
seksuele neigingen. Terwijl Dicte al haar energie steekt in het vinden van de vermiste dochter van Inger, komt
een leerling uit de klas in het middelpunt van Wagners onderzoek te staan. Ze zijn er beiden van overtuigd dat ze
op het juiste spoor zijn, maar dan neemt de zaak opnieuw een onverwachte wending. Dicte is een Deense
misdaad- en dramaserie.
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
Muzikaal programma met Johan Persyn
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
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En Route Cruises
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Doek!
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En Route met Duitsland 3 Oberammergau
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Thomas De Sterk
En Route Cruises
Gorongasa Park
De Daken van New York
Van droom tot tuin
Gek op Kook'n

Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy voelt zich gevleid als een nieuwe man bij Forrester Creations haar mee uit vraagt. Thomas laat Liam zien hoe hij
echt in elkaar steekt en bedreigt zijn aartsvijand.
Opendoek stelt voor
Belcar Historic Cup ADAC Westfalen Trophy Nürburgring
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Abigail en Chad kijken uit naar hun geloftevernieuwing vandaag. Hope troost Rafe, die nog steeds erg van streek is
over Eduardo, terwijl Dario Myron ontmoet, die met succes hun eerste grote hack heeft uitgevoerd.
Liam vraagt Hope ten huwelijk, maar wel onder een belangrijke voorwaarde. Steffy confronteert Thomas met
zijn bedreiging richting Liam.
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
En route special met Thomas De Sterk
En route Cruises
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van New York
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt
zijn dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping
speelt zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg
in Rusland. Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor
breidt de oorlog zich uit.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
En route special met Thomas De Sterk
En route Cruises
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van New York
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
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Liam vraagt Hope ten huwelijk, maar wel onder een belangrijke voorwaarde. Steffy confronteert Thomas met
zijn bedreiging richting Liam.
Abigail en Chad kijken uit naar hun geloftevernieuwing vandaag. Hope troost Rafe, die nog steeds erg van streek is
over Eduardo, terwijl Dario Myron ontmoet, die met succes hun eerste grote hack heeft uitgevoerd.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zusters uit Syrië. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt.
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Lachen geblazen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Muziekclip van de dag
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Abigail en Chad kijken uit naar hun geloftevernieuwing vandaag. Hope troost Rafe, die nog steeds erg van streek is
over Eduardo, terwijl Dario Myron ontmoet, die met succes hun eerste grote hack heeft uitgevoerd.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Verborgen verbreken (deel 1/2). Een badkuip dobbert langzaam door een rivier van Aarhus. In de badkuip blijkt
een zuigeling te liggen die is overleden aan een combinatie van onderkoeling en uitdroging. Dicte besluit om
een verhaal aan de zaak te wijten, die naar haar mening naar moslimfanatisme en familiedruk ruikt. Waarschijnlijk
heeft een jonge vrouw onder extreme druk moeten handelen, zoals zij dat zelf ooit deed. Dicte is ervan overtuigd
dat de vrouw in een opvangcentrum woont, maar er is geen spoor van haar te bekennen. Daar komt een einde aan
wanneer het babylijkje wordt begraven en een jonge vrouw op de begraafplaats opduikt. Wanneer ze Dicte ziet,
neemt zij de benen, maar Dicte slaagt erin naar te volgen naar een asielcentrum. Ze is ervan overtuigd dat de vrouw
hulp nodig heeft. Maar in tegenstelling tot wat haar instinct haar lijkt te vertellen, is het in werkelijkheid heel iemand
anders die haar hulp nodig heeft... Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
Een Vlaamse film 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
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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Denderland TV
Walking the camino
Tussenlanding Buiten-Hebriden
Compostela
Naar de markt Firenze
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
De genologische geschiedenis
Met de trein de nacht in
Rustig de nacht door
Gek op Kook'n
Vieringen
De Rolkrant 30.10
Vieringen
St-Pietersbasiliek
Van droom tot tuin
Eclips TV In Beweging Afl. 3
De Wensenboom Ochtend
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Doek!
Yesterday
De Dingen Des Levens Afl. 13064
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De Dingen Des Levens Afl. 13065

Liam vraagt Hope ten huwelijk, maar wel onder een belangrijke voorwaarde. Steffy confronteert Thomas met
zijn bedreiging richting Liam.
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste
manier om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Nicole fantaseert over het neerhalen van Scooter. Terwijl Abigail haar twijfels aan Andre uitspreekt dat Chad meer
van haar houdt dan van Gabi, dringt Kate er bij Gabi op aan een laatste wanhopige poging te doen om te voorkomen dat
Chad zijn verbintenis met zijn vrouw hernieuwt.
Ridge laat Steffy weten dat hij denkt dat zij bij Liam hoort. Thomas flipt als hij de voorwaarden hoort van Liams
huwelijksaanzoek aan Hope.
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Compostela 20 jaar later
Naar de markt te Firenze (Italië)
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
De genologische geschiedenis
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Lucas Van Den Eynde
en gasten Elisabeth Marain, Jan De Muldere en Della Bosiers
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn
dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping
speelt zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Op stap langs de Camino (Spanje)
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Compostela 20 jaar later
Naar de markt te Firenze (Italië)
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
De genologische geschiedenis
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Op bezoek naar St-Pietersbasiliek
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Opendoek stelt voor
Zodra Brady vertrekt, staat Scooter voor de deur bij Nicole, klaar om zijn plan uit te voeren. Steve en Kayla bespreken
hoe Tripp nooit de waarheid over de dood van zijn moeder te weten kan komen, terwijl Jade Joey onderbreekt
voordat hij kan bekennen. Marlena en Eric gaan koffie drinken.
JJ vertelt Chad en Abigail over Eduardo. De vrienden verzamelen zich en Abigail heet iedereen welkom en bedankt
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Naar de markt Helsinki
Thomas De Sterk
Jelle Veyt
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Lavaux, wijn uit de alpen
Lachen geblazen

hen voor het langskomen op de avond voor de hernieuwing van de gelofte. Lani en Eli maken het weer goed terwijl
Paul Sonny vertelt dat hij van hem houdt. Theo plant een speciale avond voor Claire en de twee jonge geliefden zetten
de volgende stap.
Abigail en Chad kijken uit naar hun geloftevernieuwing vandaag. Hope troost Rafe, die nog steeds erg van streek is
over Eduardo, terwijl Dario Myron ontmoet, die met succes hun eerste grote hack heeft uitgevoerd.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Bloedband (deel 1/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede
dood lijkt te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze
informatie van hem heeft losgepeuterd zonder hem te melden dat ze een misdaadverslaggeefster is. Hij probeert
haar bij de zaak weg te houden, maar Dicte laat zich niet aan de kant zetten... Al snel ontdekt zij dat Danijela niet
de enige zwangere Bosnische vrouw in Aarhus was die iets te vrezen had. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor.
Bloedband (deel 2/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede
dood lijkt te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze
informatie van hem heeft losgepeuterd zonder hem te melden dat ze een misdaadverslaggeefster is. Hij probeert
haar bij de zaak weg te houden, maar Dicte laat zich niet aan de kant zetten... Al snel ontdekt zij dat Danijela niet
de enige zwangere Bosnische vrouw in Aarhus was die iets te vrezen had. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor.
1985
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste
vriend(in). Vandaag is Marijn Devalck te gast.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Retro Temse
Paris ! Paris ! (afl. 5). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in
Deurne-Diest. In zijn conference vertelt Lewie vandaag over zijn belevenissen tijdens een citytrip naar Parijs.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Gorongasa Park Deel 3
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan
geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het
historische centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden
van Tarifa. We kijken ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van
Malaga dierbaar is.
Naar de markt te Helsinki (Finland)
En route special met Thomas De Sterk
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was
het de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan:
op elk continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken.
Alles op eigen kracht.
Lavaux, wijn uit de alpen
Lachen geblazen
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Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn
dochter Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping
speelt zich af op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse
politieserie Witse.
Gorongasa Park Deel 3
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan
geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het
historische centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden
van Tarifa. We kijken ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van
Malaga dierbaar is.
Naar de markt te Helsinki (Finland)
En route special met Thomas De Sterk
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was
het de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan:
op elk continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken.
Alles op eigen kracht.
Lavaux, wijn uit de alpen
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Muziekspecial met Frans Bauer
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
Risico (deel 1/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar
buurvrouw. In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt
te hebben gepleegd. Maar Dicte ontdekt al snel dat niet alles is wat het lijkt. Dat geldt zowel voor de doodsoorzaak
van Inger als voor het leven dat zij voor de buitenwereld leidde. Wanneer Dicte nader onderzoek doet, ontstaat
het beeld van een vrouw met strenge geloofsovertuigingen, een misselijkmakende familiegeschiedenis en perverse
seksuele neigingen. Terwijl Dicte al haar energie steekt in het vinden van de vermiste dochter van Inger, komt
een leerling uit de klas in het middelpunt van Wagners onderzoek te staan. Ze zijn er beiden van overtuigd dat ze
op het juiste spoor zijn, maar dan neemt de zaak opnieuw een onverwachte wending. Dicte is een Deense
misdaad- en dramaserie.
Risico (deel 2/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar
buurvrouw. In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt
te hebben gepleegd. Maar Dicte ontdekt al snel dat niet alles is wat het lijkt. Dat geldt zowel voor de doodsoorzaak
van Inger als voor het leven dat zij voor de buitenwereld leidde. Wanneer Dicte nader onderzoek doet, ontstaat
het beeld van een vrouw met strenge geloofsovertuigingen, een misselijkmakende familiegeschiedenis en perverse
seksuele neigingen. Terwijl Dicte al haar energie steekt in het vinden van de vermiste dochter van Inger, komt
een leerling uit de klas in het middelpunt van Wagners onderzoek te staan. Ze zijn er beiden van overtuigd dat ze
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Met de trein de nacht in
De Daken van New York
De Alpen
En Route met Duitsland 3 Oberammergau
Stapland
En Route Lac De Virelles
En Route met Wallonië 1
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8251
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op het juiste spoor zijn, maar dan neemt de zaak opnieuw een onverwachte wending. Dicte is een Deense
misdaad- en dramaserie.
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse
politieserie Witse.
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Thomas biecht aan Shauna op dat Hope zijn einddoel is. Hij moedigt haar aan om te doen wat nodig is om Ridge
voor zich te winnen. Liam is verbijsterd als hij zich realiseert dat Thomas is geslaagd in zijn plan Zoe te manipuleren.
Steffy voelt zich gevleid als een nieuwe man bij Forrester Creations haar mee uit vraagt. Thomas laat Liam zien hoe hij
echt in elkaar steekt en bedreigt zijn aartsvijand.
Liam vraagt Hope ten huwelijk, maar wel onder een belangrijke voorwaarde. Steffy confronteert Thomas met
zijn bedreiging richting Liam.
De Daken van New York
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
En Route Lac De Virelles
En Route met Wallonië 1
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Een Vlaamse film 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
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
De Daken van New York
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
En Route Lac De Virelles
En Route met Wallonië 1
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Ridge laat Steffy weten dat hij denkt dat zij bij Liam hoort. Thomas flipt als hij de voorwaarden hoort van Liams
huwelijksaanzoek aan Hope.
Nicole fantaseert over het neerhalen van Scooter. Terwijl Abigail haar twijfels aan Andre uitspreekt dat Chad meer
van haar houdt dan van Gabi, dringt Kate er bij Gabi op aan een laatste wanhopige poging te doen om te voorkomen dat Chad
zijn verbintenis met zijn vrouw hernieuwt.

