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De Wensenboom Namiddag

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Pakistan. Kerk in Nood organiseert jaarlijks een 'Red Week' waarbij de 23 secretariaten van onze internationale
liefdadigheidsorganisatie aandacht vragen voor vervolgde christenen en vrijheid van godsdienst in de wereld.
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen
Verborgen verbreken (deel 2/2, afl 6). 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.
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 Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Nicole probeert te ontsnappen. Brady haalt Eric aan boord om Nicole te helpen. Rafe komt op bezoek bij Brady, die een code
geeft. Jennifer ontmoet Hope en Rafe, en verneemt dat ze Ciara's vriend zullen ontmoeten. Later wordt Wyatt voorgesteld
aan Hope en Rafe, die hem een beetje te gladjes vindt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1974-1976
Dromen en Diamanten (deel 1/2, afl 11) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot
toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die
gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.
Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn
concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en
zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten
nemen. 1967. Regisseur Paul Collet. Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest
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.
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
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Carter vertelt Zoe hoe mooi ze is en vraagt daarna naar haar relatie met Thomas. Steffy en Liam brengen samen tijd door
met Kelly en er bloeit opnieuw iets op tussen hen.
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.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets

22/11/2021

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13083

22/11/2021

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8267

22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021

19:05
19:40
20:00
21:00
21:30
22:00
22:15
22:25

Met de trein reizen
Op Bezoek: Het Paleis op Wielen
Fietsen door Vlaanderen
Wijnland - Spanje
Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten
Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Maandag

22/11/2021

23:10

Moatje

22/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021

23:35
23:45
01:30
01:50
02:55
03:25
03:55
04:15
05:55
06:25
06:45

Denderland TV
Verrassingsfilm
Op Bezoek: Het Paleis op Wielen
Fietsen door Vlaanderen
Wijnland - Spanje
Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten
Vrouwen en mannen van: De Maharadja's van de 21ste eeuw
Met de trein de nacht in
Tussenlanding Marbihan
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8267
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Kerk in Nood
Mekka deel 2
Dicte

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, ...
Deimos gaat door met zijn plan om Nicole te "redden", en Maggie is blij dat hij pro-actief is. Nicole wordt gekweld door haar
ontvoerder. Chad gaat, met Kate's steun, achter het amulet in Griekenland aan, maar ze wil niet dat hij alleen gaat.
Hij zet Thomas af bij Abigail en zij vraagt zich af of zijn reis wel legaal is.
Katie laat zich beetnemen door Bills overdreven belangstelling en openhartigheid. Wyatt is bezorgd om Sally, maar zij keert
hem de rug toe.
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Het Paleis op Wielen
Fietsen door Vlaanderen
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten
De Maharadja's van de 21ste eeuw, India
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Het Paleis op Wielen
Fietsen door Vlaanderen
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
Joyce in Fribourg - Oeganda - Straatmuzikanten
De Maharadja's van de 21ste eeuw, India
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding De Golf van Marbihan
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Katie laat zich beetnemen door Bills overdreven belangstelling en openhartigheid. Wyatt is bezorgd om Sally, maar zij keert
hem de rug toe.
Deimos gaat door met zijn plan om Nicole te "redden", en Maggie is blij dat hij pro-actief is. Nicole wordt gekweld door haar
ontvoerder. Chad gaat, met Kate's steun, achter het amulet in Griekenland aan, maar ze wil niet dat hij alleen gaat.
Hij zet Thomas af bij Abigail en zij vraagt zich af of zijn reis wel legaal is.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Syrië. Kerk in Nood organiseert jaarlijks een 'Red Week' waarbij de 23 secretariaten van onze internationale
liefdadigheidsorganisatie aandacht vragen voor vervolgde christenen en vrijheid van godsdienst in de wereld.
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Mekka deel 2
Lijf en leden (deel 1/2, afl 7). 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.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
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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 Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Deimos gaat door met zijn plan om Nicole te "redden", en Maggie is blij dat hij pro-actief is. Nicole wordt gekweld door haar
ontvoerder. Chad gaat, met Kate's steun, achter het amulet in Griekenland aan, maar ze wil niet dat hij alleen gaat.
Hij zet Thomas af bij Abigail en zij vraagt zich af of zijn reis wel legaal is.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
André Rieu - fragment uit een live optreden
Dromen en Diamanten (deel 2/2, afl 12) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot
toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie,
die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.
Te Lourdes op de bergen, een film van Dan Key en Chris Devos
Koel bewaren , een film van Dan Key en Chris Devos
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
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
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Katie laat zich beetnemen door Bills overdreven belangstelling en openhartigheid. Wyatt is bezorgd om Sally, maar zij keert
hem de rug toe.
De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en
de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden.
Hitler pleegt zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.
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, ...
Chad bereidt zich voor om het gestolen amulet op te halen, maar krijgt eerst tegenstand van zijn bijgelovige werknemers,
en daarna van Abigail en Hope. JJ maakt zich zorgen over een herstellende Lani, die haar Halo-ontwenning verbergt
voor haar vriend. Tripp komt een gepeste Joey te hulp.
Quinn pusht Flo om snel met Wyatt te gaan trouwen, ook al is hij nog verloofd met Sally. Katie biedt Sally troost in
deze moeilijke tijd.
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Het geheim van de drie valleien
En Route Savoi Mont Blanc 2
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
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De Alpen
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Eclips TV In Beweging Afl. 26
Pareltjes
Dicte

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
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.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Het geheim van de drie valleien
En Route Savoi Mont Blanc 2
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Quinn pusht Flo om snel met Wyatt te gaan trouwen, ook al is hij nog verloofd met Sally. Katie biedt Sally troost in
deze moeilijke tijd.
Chad bereidt zich voor om het gestolen amulet op te halen, maar krijgt eerst tegenstand van zijn bijgelovige werknemers,
en daarna van Abigail en Hope. JJ maakt zich zorgen over een herstellende Lani, die haar Halo-ontwenning verbergt
voor haar vriend. Tripp komt een gepeste Joey te hulp.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Toeren tussen Torens
Lijf en leden (deel 2/2, afl 8). 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.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.
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 Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Chad bereidt zich voor om het gestolen amulet op te halen, maar krijgt eerst tegenstand van zijn bijgelovige werknemers,
en daarna van Abigail en Hope. JJ maakt zich zorgen over een herstellende Lani, die haar Halo-ontwenning verbergt
voor haar vriend. Tripp komt een gepeste Joey te hulp.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Pareltjes van muziek
Passie en handboeien (deel 1/2, afl 13). Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning . Er zijn diverse
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Met de trein de nacht in
Tussenlanding Los Angeles
Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust
Groentips

verdachten, maar Dicte en Wagner besluiten om het spoor van een geheime minnaar verder te onderzoeken. Dicte is een
Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport
beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem
aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge
bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie
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.
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
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Quinn pusht Flo om snel met Wyatt te gaan trouwen, ook al is hij nog verloofd met Sally. Katie biedt Sally troost in
deze moeilijke tijd.
Retro De Grote Oorlog 1914-1918
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Terwijl ze probeert te ontsnappen, probeert Nicole in contact te komen met haar ontvoerder. Nicole probeert bevriend
te raken met de bewakers van de villa. Ze is stomverbaasd wanneer één van de bewakers Eric blijkt te zijn. Marlena is
overstuur wanneer ze verneemt dat Valerie Brady op een orgaantransplantatielijst zet.
Vinny heeft door wat Thomas aan het doen is met Zoe en Hope en Thomas geeft toe wat zijn schokkende volgende stap is.
Katie breekt haar belofte aan Sally en vertelt haar geheim aan Bill.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
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.
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie
Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult. Op het programma: sleehondenrace,
biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding Los Angeles
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 9)
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Dicte

Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
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.
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie
Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult. Op het programma: sleehondenrace,
biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Vinny heeft door wat Thomas aan het doen is met Zoe en Hope en Thomas geeft toe wat zijn schokkende volgende stap is.
Katie breekt haar belofte aan Sally en vertelt haar geheim aan Bill.
Terwijl ze probeert te ontsnappen, probeert Nicole in contact te komen met haar ontvoerder. Nicole probeert bevriend
te raken met de bewakers van de villa. Ze is stomverbaasd wanneer één van de bewakers Eric blijkt te zijn. Marlena is
overstuur wanneer ze verneemt dat Valerie Brady op een orgaantransplantatielijst zet.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Irak. Kerk in Nood organiseert jaarlijks een 'Red Week' waarbij de 23 secretariaten van onze internationale
liefdadigheidsorganisatie aandacht vragen voor vervolgde christenen en vrijheid van godsdienst in de wereld.
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Op bezoek naar St-Pietersbasiliek
Geweld en macht (deel 1/2, afl 9). 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 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 Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Terwijl ze probeert te ontsnappen, probeert Nicole in contact te komen met haar ontvoerder. Nicole probeert bevriend
te raken met de bewakers van de villa. Ze is stomverbaasd wanneer één van de bewakers Eric blijkt te zijn. Marlena is
overstuur wanneer ze verneemt dat Valerie Brady op een orgaantransplantatielijst zet.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling
van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1974-1976
Passie en handboeien (deel 2/2, afl 14). Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning . Er zijn diverse
verdachten, maar Dicte en Wagner besluiten om het spoor van een geheime minnaar verder te onderzoeken. Dicte is een
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En Route met Duitsland 3 Oberammergau
Gorongasa Park
De Daken van Berlijn

Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager
Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten van dat
ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans
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.
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
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Vinny heeft door wat Thomas aan het doen is met Zoe en Hope en Thomas geeft toe wat zijn schokkende volgende stap is.
Katie breekt haar belofte aan Sally en vertelt haar geheim aan Bill.
Opendoek stelt voor
Belcar Skylimit Sprint Cup Race Promotion Day Zolder klasse 1-2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Eric overtuigt Nicole om te ontsnappen zodra ze Holly vinden. Hope vindt Chad in Griekenland. Ze worden vergezeld
door Andre, die Hope alles vertelt over de amulet, inclusief de vloek, die hem bang maakt. Theo is verontrust dat Wyatt
Ciara gebruikt. Hij vertelt Wyatt dat ze de deal moeten afblazen.
Thomas organiseert een verrassingsfeestje voor Zoes verjaardag. Omdat Sally het zelf niet zal doen, besluit Katie Wyatt
in te lichten over Sally's diagnose.
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van Berlijn
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 Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
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.
Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met
de motor. Typische streekproducten.
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van Berlijn
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Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven

Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Thomas organiseert een verrassingsfeestje voor Zoes verjaardag. Omdat Sally het zelf niet zal doen, besluit Katie Wyatt
in te lichten over Sally's diagnose.
Eric overtuigt Nicole om te ontsnappen zodra ze Holly vinden. Hope vindt Chad in Griekenland. Ze worden vergezeld
door Andre, die Hope alles vertelt over de amulet, inclusief de vloek, die hem bang maakt. Theo is verontrust dat Wyatt
Ciara gebruikt. Hij vertelt Wyatt dat ze de deal moeten afblazen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nigeria. Kerk in Nood organiseert jaarlijks een 'Red Week' waarbij de 23 secretariaten van onze internationale
liefdadigheidsorganisatie aandacht vragen voor vervolgde christenen en vrijheid van godsdienst in de wereld.
Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren.
Prof. dr. Jan Degadt aan het woord
Geweld en macht (deel 2/2, afl 10). 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 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 Leen Demaré (radio
en tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Lachen geblazen
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op
Eric overtuigt Nicole om te ontsnappen zodra ze Holly vinden. Hope vindt Chad in Griekenland. Ze worden vergezeld
door Andre, die Hope alles vertelt over de amulet, inclusief de vloek, die hem bang maakt. Theo is verontrust dat Wyatt
Ciara gebruikt. Hij vertelt Wyatt dat ze de deal moeten afblazen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Aanwezigheid en afwezigheid (deel 1/2, afl 15) Dicte's dochter Rose gaat samen met een vriendin en haar jongere zusje
stappen. Maar op het feest verdwijnt het meisje. Noodgedwongen wekt Rose haar moeder om hen te helpen.
En Dicte besluit aarzelend om ook Wagner in te schakelen, maar van het meisje is geen spoor te vinden en alles lijkt
te wijzen op kwaad opzet. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.
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.
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
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas organiseert een verrassingsfeestje voor Zoes verjaardag. Omdat Sally het zelf niet zal doen, besluit Katie Wyatt
in te lichten over Sally's diagnose.
Een monikkenleven, Bhutan
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Tussenlanding Barcelona
Tussenlanding Barcelona
Naar de markt Lyon
En route special 2021
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
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Tussenlanding Barcelona
Tussenlanding Barcelona
Naar de markt Lyon
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Met de trein de nacht in
Rustig de nacht door
Gek op Kook'n
Vieringen
De Rolkrant 27.11
Vieringen
De Balkan
Falling in Love deel 1
Yesterday
De Wensenboom Ochtend
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Rokende Reuzen, Costa Rica
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, ...
Eric valt Nicole's ontvoerder aan, maar wordt overmeesterd. Sonny en Paul vertellen Justin dat ze van plan zijn naar
Griekenland te vliegen om Deimos te achtervolgen. Gabi verneemt dat Eduardo schuldig pleit. Chloe bezoekt Brady.
Theo vertelt Wyatt dat hij zijn relatie met Ciara niet langer zal steunen.
Ridge en Brooke denken verschillend over de reden waarom ze uit elkaar zijn. Thomas draait de situatie om als Hope hem
confronteert over Douglas.
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
op stap met Ben Roelants 2021
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Leen Demaré (radio en
tv icoon) en gasten Louis Van Dievel, Peter Van De Kerckhove en Annemie Bruyndonckx.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
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
De Balkan
Falling in Love met André Rieu - Deel 1/2
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1984-1986
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Terwijl ze probeert te ontsnappen, probeert Nicole in contact te komen met haar ontvoerder. Nicole probeert bevriend
te raken met de bewakers van de villa. Ze is stomverbaasd wanneer één van de bewakers Eric blijkt te zijn. Marlena is
overstuur wanneer ze verneemt dat Valerie Brady op een orgaantransplantatielijst zet.
Eric overtuigt Nicole om te ontsnappen zodra ze Holly vinden. Hope vindt Chad in Griekenland. Ze worden vergezeld
door Andre, die Hope alles vertelt over de amulet, inclusief de vloek, die hem bang maakt. Theo is verontrust dat Wyatt
Ciara gebruikt. Hij vertelt Wyatt dat ze de deal moeten afblazen.
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Witse De Film

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Geweld en macht (deel 1/2, afl 9). 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.
Geweld en macht (deel 2/2, afl 10). 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.
Kappa , een film van Dan Key en Chris Devos
Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973
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
Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling
van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.
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 1
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
op stap met Ben Roelants
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 Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.
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Gek op Kook'n
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Jeruzalem deel 2
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Falling in Love deel 2
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Wedden
Margriet Tussen De Mensen
Van droom tot tuin
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De Daken van Berlijn
De Alpen
Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier
Stapland
En route special 2021
Sportbeat op zondag
The Maria Lang Mysteries twee delen

Gorongasa Park Deel 1
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
op stap met Ben Roelants
De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Jeruzalem deel 2
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Falling in Love met André Rieu - Deel 2/2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 101ste aflevering
Lachen geblazen
Pareltjes van muziek
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Zininzang Bilzen
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.
Wedden , een film van Dan Key en Chris Devos
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. 101ste aflevering
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Quinn pusht Flo om snel met Wyatt te gaan trouwen, ook al is hij nog verloofd met Sally. Katie biedt Sally troost in
deze moeilijke tijd.
Vinny heeft door wat Thomas aan het doen is met Zoe en Hope en Thomas geeft toe wat zijn schokkende volgende stap is.
Katie breekt haar belofte aan Sally en vertelt haar geheim aan Bill.
Thomas organiseert een verrassingsfeestje voor Zoes verjaardag. Omdat Sally het zelf niet zal doen, besluit Katie Wyatt
in te lichten over Sally's diagnose.
De Daken van Berlijn
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
op stap met Ben Roelants
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
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
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Met de trein de nacht in
De Daken van Berlijn
De Alpen
Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier
Stapland
En route special 2021
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8271
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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.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
De Daken van Berlijn
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
op stap met Ben Roelants
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Ridge en Brooke denken verschillend over de reden waarom ze uit elkaar zijn. Thomas draait de situatie om als Hope hem
confronteert over Douglas.
Eric valt Nicole's ontvoerder aan, maar wordt overmeesterd. Sonny en Paul vertellen Justin dat ze van plan zijn naar
Griekenland te vliegen om Deimos te achtervolgen. Gabi verneemt dat Eduardo schuldig pleit. Chloe bezoekt Brady.
Theo vertelt Wyatt dat hij zijn relatie met Ciara niet langer zal steunen.

