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Vieringen
De zin van het gebed
The Maria Lang Mysteries twee delen
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Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 14
Yesterday
Artikel 140
De Kiekens
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Op bezoek in Sankt Johann
De Wensenboom Namiddag
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De Dingen Des Levens Afl. 13073
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Samana Tv
Op bezoek: Rokende Reuzen

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
De zin van het gebed, Br. Stockman, Broeders Van Liefde
Aflevering 4 (deel 1/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het
verlovingsfeest van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd
te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan
gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 8 november
Als Abigail stappen begint te ondernemen om haar onafhankelijkheid te laten gelden, komt Dario opdagen om zijn
vriendschap aan te bieden. Sonny gaat langs bij Chad, die hem zijn frustratie toevertrouwt over het feit dat zijn vrouw
hem heeft verlaten. Kate ziet van Dario en Abigail samen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Muzikaal programma met Johan Persyn
Artikel 140, korte speelfilm uit 1992
Gezinshoofd Marcel Kiekens, van beroep mestkarrijder, heeft de handen vol met zijn broer en handelaar in oude
metalen Theo en vooral met de maffe Gilbert, die de kippen verzorgt en er een merkwaardige hobby op nahoudt:
putten delven.Hun rustig leventje dreigt wreed verstoord te worden door hun nicht en buurvrouw Odette.
2003. Dan Key & Chris Devos
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wyatt en Flo praten weer met elkaar en besluiten samen naar de familievergadering te gaan. De hel breekt los als
Brooke ontdekt dat Shauna en Ridge gezoend hebben.
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
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 Maggie praten over het feit dat Abigail een nieuw leven begint. Brady en Nicole hebben het gevoel dat hun
problemen achter de rug zijn als ze samen genieten van een mooie, romantische dag. Claire en Ciara sluiten vrede.
Katie heeft haar familie bij elkaar gehaald voor een vergadering. Ze doet een verzoek dat niemand zag aankomen.
De ruzie tussen Quinn en Brooke loopt snel uit de hand. Ze verklaren elkaar de oorlog.
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - Aflevering 2
Rokende Reuzen, Costa Rica
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Fietsen door Vlaanderen
Wijnland - Engeland
Afrika op stelten
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Op bezoek: Rokende Reuzen
Fietsen door Vlaanderen
Wijnland - Engeland
Afrika op stelten
Op Bezoek: Het Paleis op Wielen
Met de trein de nacht in
Tussenlanding Barcelona
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8257
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Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 15

Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live.
Fietsen door Oost-Vlaanderen
Engeland, God Save Champagne
Afrika op stelten
Het Paleis op Wielen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Rokende Reuzen, Costa Rica
Fietsen door Oost-Vlaanderen
Engeland, God Save Champagne
Afrika op stelten
Het Paleis op Wielen
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Katie heeft haar familie bij elkaar gehaald voor een vergadering. Ze doet een verzoek dat niemand zag aankomen.
De ruzie tussen Quinn en Brooke loopt snel uit de hand. Ze verklaren elkaar de oorlog.
Abigail en Maggie praten over het feit dat Abigail een nieuw leven begint. Brady en Nicole hebben het gevoel dat hun
problemen achter de rug zijn als ze samen genieten van een mooie, romantische dag. Claire en Ciara sluiten vrede.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zusters uit Rwanda. 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.
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Over Gods Liefde. Br. Stockman, Broeders Van Liefde
Aflevering 4 (deel 2/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het
verlovingsfeest van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd
te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan
gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Lachen geblazen
Abigail en Maggie praten over het feit dat Abigail een nieuw leven begint. Brady en Nicole hebben het gevoel dat hun
problemen achter de rug zijn als ze samen genieten van een mooie, romantische dag. Claire en Ciara sluiten vrede.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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Naar de markt Firenze
Last Post
En Route Handen uit de mouwen
De Alpen
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Samana Tv
Clips à la carte
Aan de oevers van de Leie
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Denderland TV
Sportbeat op zondag
Dicte

Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten
1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en
weduwnaar met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als
echtgenoot strikken maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar te
blijven. Komedie van Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts, Romain Deconinck
en Gaston Vandermeulen.
Fait - Divers - Speelfilm 1985
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Katie heeft haar familie bij elkaar gehaald voor een vergadering. Ze doet een verzoek dat niemand zag aankomen.
De ruzie tussen Quinn en Brooke loopt snel uit de hand. Ze verklaren elkaar de oorlog.
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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 voert sollicitatiegesprekken met Raines voor de baan op het politiebureau. Na een ontmoeting met Hope over
Deimos, vraagt Paul Sonny om bij hem in te trekken. Lani en JJ krijgen een zaak toegewezen over een pooier genaamd
Snake.
Wyatt komt voor een flinke uitdaging te staan: hij moet een prachtige vrouw in lingerie afwijzen. Eric wordt
gedwongen zich te mengen in de ruzie tussen Brooke en Quinn en probeert deze te beëindigen.
Naar de markt te Firenze (Italië)
Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live.
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - Aflevering 2
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Verborgen verbreken (deel 2/2). 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
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Met de trein de nacht in
Naar de markt Firenze
En Route Handen uit de mouwen
De Alpen
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
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Met Maria op weg naar Jezus
The Maria Lang Mysteries twee delen
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Eclips TV In Beweging Afl. 16
Studio Europa
De Witte
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Zuid-Afrika 3

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.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Naar de markt te Firenze (Italië)
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Haar, het zwarte goud, India
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - Aflevering 2
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Wyatt komt voor een flinke uitdaging te staan: hij moet een prachtige vrouw in lingerie afwijzen. Eric wordt
gedwongen zich te mengen in de ruzie tussen Brooke en Quinn en probeert deze te beëindigen.
Abigail voert sollicitatiegesprekken met Raines voor de baan op het politiebureau. Na een ontmoeting met Hope over
Deimos, vraagt Paul Sonny om bij hem in te trekken. Lani en JJ krijgen een zaak toegewezen over een pooier genaamd
Snake.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Met Maria op weg naar Jezus. Br. Stockman, Broeders Van Liefde
Aflevering 5 (deel 1/2) Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor
literatuur Andreas Hallman. Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie
kinderen op te groeien ver van de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is
onzeker of hij een natuurlijke dood gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Lachen geblazen
Abigail voert sollicitatiegesprekken met Raines voor de baan op het politiebureau. Na een ontmoeting met Hope over
Deimos, vraagt Paul Sonny om bij hem in te trekken. Lani en JJ krijgen een zaak toegewezen over een pooier genaamd
Snake.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Studio Europa vanuit Brakel
De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van
Ernest Claes.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wyatt komt voor een flinke uitdaging te staan: hij moet een prachtige vrouw in lingerie afwijzen. Eric wordt
gedwongen zich te mengen in de ruzie tussen Brooke en Quinn en probeert deze te beëindigen.
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
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Van droom tot tuin
Het Bloemenvolk
Lekker Weg

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
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 neemt Thomas mee uit het DiMera huis. Steve en Kayla hebben een leuk moment, terwijl Joey geschokt is als
hij hoort dat Jade bij Tripp gaat wonen. JJ haast zich naar Lani, die herstellende is van de drugs die Snake haar heeft
toegediend.
Sally weigert te accepteren wat Wyatt zegt en maakt het moeilijk voor hem om de relatie te beëindigen. Quinn zweert
dat Brooke zal boeten voor haar bemoeienis met haar huwelijk met Eric.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live.
Het Bloemenvolk te Indonesië
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied
met de motor. Typische streekproducten.
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke
moeilijke omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Lijf en leden (deel 1/2). In de haven wordt het lichaam van een jonge man gevonden. Het lichaam is naakt en vertoont
pogingen van misbruik. Over het hoofd is een jute zak getrokken. De plek is een homo-ontmoetingsplaats en de politie
neemt aanvankelijk aan dat er seksuele motieven in het spel zijn. Totdat de rechercheurs ontdekken dat iemand
de ogen van de jonge man heeft uitgestoken. Peter Boutrup neemt vanuit de gevangenis contact met Dicte op en geeft
haar een tip over illegale handel in organen. Een rijke man heeft hoornvliezen voor zijn dochter besteld. Deze tip blijkt
waardevol, maar Dicte krijgt het gevoel dat Peter een verborgen agenda heeft. Ze blijft verder graven en gaat op
bezoek bij de handelaar in organen. Kort daarna klopt Wagner op dezelfde deur aan, maar iemand is de politie voor
geweest. De man is dood. Terug in de gevangenis is Dicte ervan overtuigd dat ze weet wat het is dat Peter verbergt.
Ze blijkt het echter bij het verkeerde eind te hebben. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
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.
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Het Bloemenvolk te Indonesië
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied
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met de motor. Typische streekproducten.
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke
moeilijke omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Sally weigert te accepteren wat Wyatt zegt en maakt het moeilijk voor hem om de relatie te beëindigen. Quinn zweert
dat Brooke zal boeten voor haar bemoeienis met haar huwelijk met Eric.
Abigail neemt Thomas mee uit het DiMera huis. Steve en Kayla hebben een leuk moment, terwijl Joey geschokt is als
hij hoort dat Jade bij Tripp gaat wonen. JJ haast zich naar Lani, die herstellende is van de drugs die Snake haar heeft
toegediend.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Retro De Grote Oorlog 1914-1918
Aflevering 5 (deel 2/2) Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor
literatuur Andreas Hallman. Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie
kinderen op te groeien ver van de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is
onzeker of hij een natuurlijke dood gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live.
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 Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk
boek hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Abigail neemt Thomas mee uit het DiMera huis. Steve en Kayla hebben een leuk moment, terwijl Joey geschokt is als
hij hoort dat Jade bij Tripp gaat wonen. JJ haast zich naar Lani, die herstellende is van de drugs die Snake haar heeft
toegediend.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Opendoek stelt voor
Nievejarke zoete! (afl. 7) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. 'Nieuwjaar zingen': een oud volksgebruik, waarbij kinderen
van deur tot deur hun beste wensen al zingend overmaken.
Muzikaal programma met Johan Persyn
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie
Witse.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Sally weigert te accepteren wat Wyatt zegt en maakt het moeilijk voor hem om de relatie te beëindigen. Quinn zweert
dat Brooke zal boeten voor haar bemoeienis met haar huwelijk met Eric.
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Rustig de nacht door
Lekker Weg
Idonesië - de kempen - Alpen
Gorongasa Park
De Daken van Tokio
Van droom tot tuin
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8260
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Opendoek stelt voor

rally van Condroz

rally van Condroz

De Wensenboom Namiddag

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 en Brady's relatie verdiept zich. Wanneer ze intiem worden komt een gemaskerde indringer hun huis binnen.
Lani is vastbesloten haar onderzoek uit te voeren, maar Abe vecht haar aan. Roman krijgt een allergische reactie...
en het is aan Kayla en Tripp om hem te redden.
Sally staat bij Flo op de stoep om het een en ander duidelijk te maken over haar relatie met Wyatt. Hope laat Thomas
toe haar te troosten na de break-up met Liam.
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Idonesië - de kempen - Alpen
Last Post van 01 tot 11 november om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live.
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Tokio
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 Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Lijf en leden (deel 1/2). In de haven wordt het lichaam van een jonge man gevonden. Het lichaam is naakt en vertoont
pogingen van misbruik. Over het hoofd is een jute zak getrokken. De plek is een homo-ontmoetingsplaats en de politie
neemt aanvankelijk aan dat er seksuele motieven in het spel zijn. Totdat de rechercheurs ontdekken dat iemand
de ogen van de jonge man heeft uitgestoken. Peter Boutrup neemt vanuit de gevangenis contact met Dicte op en geeft
haar een tip over illegale handel in organen. Een rijke man heeft hoornvliezen voor zijn dochter besteld. Deze tip blijkt
waardevol, maar Dicte krijgt het gevoel dat Peter een verborgen agenda heeft. Ze blijft verder graven en gaat op
bezoek bij de handelaar in organen. Kort daarna klopt Wagner op dezelfde deur aan, maar iemand is de politie voor
geweest. De man is dood. Terug in de gevangenis is Dicte ervan overtuigd dat ze weet wat het is dat Peter verbergt.
Ze blijkt het echter bij het verkeerde eind te hebben. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een
nieuw front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië
keert zich tegen Mussolini en Duitsland.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Idonesië - de kempen - Alpen
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Tokio
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Sally staat bij Flo op de stoep om het een en ander duidelijk te maken over haar relatie met Wyatt. Hope laat Thomas
toe haar te troosten na de break-up met Liam.
Nicole en Brady's relatie verdiept zich. Wanneer ze intiem worden komt een gemaskerde indringer hun huis binnen.
Lani is vastbesloten haar onderzoek uit te voeren, maar Abe vecht haar aan. Roman krijgt een allergische reactie...
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en het is aan Kayla en Tripp om hem te redden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zusters uit Oekranië. Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood
verkeren. Via deze korte video's laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt.
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Braambos - Ecokerk
Aflevering 6 (deel 1/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij
voor een kerstdiner. Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt
vermoord teruggevonden waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt
de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Nicole en Brady's relatie verdiept zich. Wanneer ze intiem worden komt een gemaskerde indringer hun huis binnen.
Lani is vastbesloten haar onderzoek uit te voeren, maar Abe vecht haar aan. Roman krijgt een allergische reactie...
en het is aan Kayla en Tripp om hem te redden.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - Aflevering 2
1944 - De film gaat de sporen na van de deportatie van al de mannen van het dorp Meensel-Kiezegem. Het betreft
de Duitse wraakmaatregelen: een collaborateur, Gaston Merckx. Meerdere verdachten van het dorp werden
gefusilleerd en 69 inwoners werden naar de concentratiekampen gestuurd.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat
de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Sally staat bij Flo op de stoep om het een en ander duidelijk te maken over haar relatie met Wyatt. Hope laat Thomas
toe haar te troosten na de break-up met Liam.
Norderney, één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in
het vaandel gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd
sinds 2009 door UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.
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, ...
Brady en Nicole vinden gelukzaligheid in Canada, maar hun nieuwe manier van leven wordt kortgesloten door een
kogel en een ongewenste indringer. Steve en Kayla proberen Tripp te bereiken. Tripp is openhartig tegen Jade en
zij verdedigt Steve, maar maakt een foutje. Het is duidelijk dat Gabi worstelt met haar gevoelens voor Chad.
Eric gooit nog wat olie op het vuur bij Quinn als hij haar nieuws brengt over Shauna. Steffy wil Liam de waarheid
vertellen, maar Thomas bemoeit zich ermee en belooft haar de uitkomst die ze verdient.
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Tussenlanding Zee- Alpen
Tussenlanding Los Angeles
Naar de markt Zagreb
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Met de trein de nacht in
Rustig de nacht door
Gek op Kook'n
Vieringen
De Rolkrant 13.11
Vieringen
Niet van deze wereld - Abt Manu
The Maria Lang Mysteries

13/11/2021

11:05

De Wensenboom Ochtend

13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021

11:10
11:20
11:55

Doek!
Yesterday
De Dingen Des Levens Afl. 13075
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De Dingen Des Levens Afl. 13076

Tussenlanding Zee-Alpen
Tussenlanding Los Angeles
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Johny Vansevenant en
gasten Freddy Verhuizen, Bart Vanderkhove en Luc Verschueren
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Geweld en macht (deel 1/2). Dicte is net klaar met het afnemen van een interview met de prominente politica
Francesca Olsen wanneer er vlakbij een bom afgaat. De explosie doodt een jonge vrouw, Miriam, maar Dicte is ervan
overtuigd dat Francesca het werkelijke doelwit was. Ze vindt het echter moeilijk om anderen daarvan te overtuigen.
Dat geldt niet in de minste plaats voor Francesca. Peter, de zoon van Dicte, is net uit de gevangenis ontslagen en
de politie treft zijn vingerafdrukken op de plaats delict aan. Alles wijst erop dat hij de jaloerse ex-vriend van Miriam
was en de politie is er zeker van dat ze de juiste man hebben gevonden. Dicte is er echter van overtuigd dat de
rechercheurs het bij het verkeerde eind hebben, maar om dat te bewijzen moet ze Peter vinden voordat zij dat doen…
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
Tussenlanding Zee-Alpen
Tussenlanding Los Angeles
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
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
Niet van deze wereld - Abt Manu
Aflevering 6 (deel 2/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij
voor een kerstdiner. Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt
vermoord teruggevonden waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt
de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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
Muzikaal programma met Johan Persyn
Abigail neemt Thomas mee uit het DiMera huis. Steve en Kayla hebben een leuk moment, terwijl Joey geschokt is als
hij hoort dat Jade bij Tripp gaat wonen. JJ haast zich naar Lani, die herstellende is van de drugs die Snake haar heeft
toegediend.
Nicole en Brady's relatie verdiept zich. Wanneer ze intiem worden komt een gemaskerde indringer hun huis binnen.
Lani is vastbesloten haar onderzoek uit te voeren, maar Abe vecht haar aan. Roman krijgt een allergische reactie...
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Gorongasa Park
Tussenlanding Zee- Alpen
Naar de markt München
En Route Zwitserland
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
Veroveraars van de Douro-Vallei
Aan de oevers van de Leie

en het is aan Kayla en Tripp om hem te redden.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
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.
Verborgen verbreken (deel 2/2). 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.
Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor
het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar later dood
aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is want
iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben.
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
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.
Nievejarke zoete! (afl. 7) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. 'Nieuwjaar zingen': een oud volksgebruik, waarbij kinderen
van deur tot deur hun beste wensen al zingend overmaken.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Gorongasa Park Deel 5
Tussenlanding Zee-Alpen
Naar de markt te München (Duitsland)
En Route Zwitserland Deel 1 Ticino
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
Veroveraars van de Douro-Vallei
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
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bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Geweld en macht (deel 2/2). Dicte is net klaar met het afnemen van een interview met de prominente politica
Francesca Olsen wanneer er vlakbij een bom afgaat. De explosie doodt een jonge vrouw, Miriam, maar Dicte is ervan
overtuigd dat Francesca het werkelijke doelwit was. Ze vindt het echter moeilijk om anderen daarvan te overtuigen.
Dat geldt niet in de minste plaats voor Francesca. Peter, de zoon van Dicte, is net uit de gevangenis ontslagen en
de politie treft zijn vingerafdrukken op de plaats delict aan. Alles wijst erop dat hij de jaloerse ex-vriend van Miriam
was en de politie is er zeker van dat ze de juiste man hebben gevonden. Dicte is er echter van overtuigd dat de
rechercheurs het bij het verkeerde eind hebben, maar om dat te bewijzen moet ze Peter vinden voordat zij dat doen...
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville
College, Oxford, stoot zij ondanks haar afkomst en geslacht door naar de top van de Britse conservatieve partij.
Haar politieke loopbaan vergt echter ook offers op persoonlijk vlak. The Iron Lady is een Britse dramafilm uit 2011
onder regie van Phyllida Lloyd.
Gorongasa Park Deel 5
Tussenlanding Zee-Alpen
Naar de markt te München (Duitsland)
En Route Zwitserland Deel 1 Ticino
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Veroveraars van de Douro-Vallei
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Toon Hermans is liefde
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Magic of Maastricht met André Rieu - Deel 2/2 - Maastricht 2017
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.
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Pareltjes van muziek
Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor het
huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar later dood aan
met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is want
iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben.
De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville
College, Oxford, stoot zij ondanks haar afkomst en geslacht door naar de top van de Britse conservatieve partij.
Haar politieke loopbaan vergt echter ook offers op persoonlijk vlak. The Iron Lady is een Britse dramafilm uit 2011
onder regie van Phyllida Lloyd.
De Excellentie, korte speelfilm uit 1999
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.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets

14/11/2021
14/11/2021

18:10
18:20

Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8258

14/11/2021

18:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8259

14/11/2021

19:15

Mooi en Meedogenloos Afl. 8260

14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021

19:45
20:40
21:40
22:00
22:55
23:30
0:00

De Daken van Tokio
De Alpen
Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw
Stapland
Smaakmakkers winter 2020
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Met de trein de nacht in
De Daken van Tokio
De Alpen
Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw
Stapland
Smaakmakkers winter 2020
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8261
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De Dingen Des Levens Afl. 13077

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
Wyatt komt voor een flinke uitdaging te staan: hij moet een prachtige vrouw in lingerie afwijzen. Eric wordt
gedwongen zich te mengen in de ruzie tussen Brooke en Quinn en probeert deze te beëindigen.
Sally weigert te accepteren wat Wyatt zegt en maakt het moeilijk voor hem om de relatie te beëindigen. Quinn zweert
dat Brooke zal boeten voor haar bemoeienis met haar huwelijk met Eric.
Sally staat bij Flo op de stoep om het een en ander duidelijk te maken over haar relatie met Wyatt. Hope laat Thomas
toe haar te troosten na de break-up met Liam.
De Daken van Tokio
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
De Maharadja's van de 21ste eeuw, India
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en
Marta Dusseldorp.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
De Daken van Tokio
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
De Maharadja's van de 21ste eeuw, India
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Eric gooit nog wat olie op het vuur bij Quinn als hij haar nieuws brengt over Shauna. Steffy wil Liam de waarheid
vertellen, maar Thomas bemoeit zich ermee en belooft haar de uitkomst die ze verdient.
Brady en Nicole vinden gelukzaligheid in Canada, maar hun nieuwe manier van leven wordt kortgesloten door een
kogel en een ongewenste indringer. Steve en Kayla proberen Tripp te bereiken. Tripp is openhartig tegen Jade en
zij verdedigt Steve, maar maakt een foutje. Het is duidelijk dat Gabi worstelt met haar gevoelens voor Chad.

