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Kerk in Nood - Kerstvideo's
Spiritualiteit van een ALS-patiënt
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8276
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Het Zit In De Familie 1
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De Wensenboom Namiddag
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De Dingen Des Levens Afl. 13093
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8277

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Oeganda te helpen?
Spiritualiteit van een ALS-patiënt
Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk,
Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten
in de kou.
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
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Lachen geblazen
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Chad en Gabi worden onder bedreiging van een mes vastgehouden door een dief die het amulet wil hebben. Dario is blij als
Abigail akkoord gaat om een huwelijk met hem te overwegen zodat hij een green card kan krijgen en vanwege de dreiging
die hem in Mexico te wachten staat. Theo blijft diep verontrust over de manier waarop Wyatt misbruik maakt van Ciara.
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 1967-1969
Na het huwelijk (deel 1/2, afl 21) Dicte en Bo staan voor een levensbedreigende crisis net nadat ze een grote stap hebben
genomen in hun relatie. Wagners ex-vrouw komt op bezoek en zorgt voor onrust.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
In deze extra lange speelfilm beleeft Elias een spannend avontuur.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. 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.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Brooke spreekt Thomas aan op zijn gepronk met zijn relatie met Zoe, alleen maar om Hope voor zich te winnen.
Thomas besluit een groots gebaar te maken.
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In deze eerste aflevering: Emmy Baus - De zoektocht naar
een Baltische grootvader
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 Eric maken ruzie, maar uiteindelijk besluiten ze samen te werken om te proberen te ontsnappen. Deimos is boos
als hij hoort dat hij bedrogen is, maar moet zijn aandacht richten op zijn belangrijkste agenda. Ciara is geschokt als ze hoort
over de leugen van Theo en Wyatt.
Zoe besluit niet zomaar 'ja' te zeggen op Thomas' aanzoek. Douglas doet een emotionele smeekbede aan Hope, voordat hij
een geheim onthult.
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Samana Tv
Op bezoek naar Zillertal
Fietsen door Vlaanderen
Wijnland - China
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Dierenrijk: Paardenwelzijn
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Aan Het Juiste Adres Op Maandag
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Op bezoek naar Zillertal
Fietsen door Vlaanderen
Wijnland - China
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Dierenrijk: Paardenwelzijn
Een Monikkenleven
Met de trein de nacht in
Tussenlanding Departement Var
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8277
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7/12/2021
7/12/2021
7/12/2021
7/12/2021

8:00
9:00
9:45
10:15

De Rolkrant 07.12
Vieringen
Heilige plaatsen: Jeruzalem
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog
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De Zandmuze
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De Dingen Des Levens Afl. 13093

Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - aflevering 3
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Fietsen door Vlaanderen
China, De wijngaarden van de Himalaya
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Fietsen door Vlaanderen
China, De wijngaarden van de Himalaya
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Een Monikkenleven
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding Het Departement Var
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Zoe besluit niet zomaar 'ja' te zeggen op Thomas' aanzoek. Douglas doet een emotionele smeekbede aan Hope, voordat hij
een geheim onthult.
Nicole en Eric maken ruzie, maar uiteindelijk besluiten ze samen te werken om te proberen te ontsnappen. Deimos is boos
als hij hoort dat hij bedrogen is, maar moet zijn aandacht richten op zijn belangrijkste agenda. Ciara is geschokt als ze hoort
over de leugen van Theo en Wyatt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Bezoek aan de Heilige plaats Jeruzalem
De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen.
Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.
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
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Lachen geblazen
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Nicole en Eric maken ruzie, maar uiteindelijk besluiten ze samen te werken om te proberen te ontsnappen. Deimos is boos
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André Rieu op zijn best
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Naar de markt Lyon
En Route Handen uit de mouwen
De Alpen
De wijnranken van de regenboognatie
Samana Tv
Clips à la carte
Ten Huize Goetgebuer
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Denderland TV
Sportbeat op dinsdag

als hij hoort dat hij bedrogen is, maar moet zijn aandacht richten op zijn belangrijkste agenda. Ciara is geschokt als ze hoort
over de leugen van Theo en Wyatt.
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
Na het huwelijk (deel 2/2, afl 22) Dicte heeft geld nodig en ontmoet haar biologische vader. Wagner en Dicte reizen naar
Libanon, waar de overdracht van het losgeld helemaal fout loopt.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil
plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële vergunning
te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee in de aanvraag
te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn bloemenzaak en
zwerft wat rond. 1974.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. 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.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe besluit niet zomaar 'ja' te zeggen op Thomas' aanzoek. Douglas doet een emotionele smeekbede aan Hope, voordat hij
een geheim onthult.
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis (afl. 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, ...
JJ en Lani zetten Guy onder druk om te bevestigen wat iedereen vermoedt - Xander werkt voor Deimos. Nicole vreest weer
in de klauwen van Deimos te vallen en Eric belooft dat niet te laten gebeuren. Terwijl zijn toestand snel verslechtert,
neemt Brady hartelijk afscheid van Tate en John.
Hope onderbreekt doelbewust een intiem moment tussen Thomas en Zoe. Brooke sluit een deal met Ridge over haar relatie
met Thomas.
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
De wijnranken van de regenboognatie
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - aflevering 3
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
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Rustig de nacht door
Naar de markt Lyon
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Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 36
The best of the Bobby Setter Band Live
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De spoken van Torenburcht
De Corona Quiz
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Aan de oevers van de Leie

Doelen en middelen (deel 1/2, afl 17) -Dicte gaat samen met haar familie kijken naar een voetbalwedstrijd om Jannick,
Rose haar vriendje, aan te moedigen. De wedstrijd eindigt echter in mineur en Dicte is hier danig van onder de indruk.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
De wijnranken van de regenboognatie
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Hope onderbreekt doelbewust een intiem moment tussen Thomas en Zoe. Brooke sluit een deal met Ridge over haar relatie
met Thomas.
JJ en Lani zetten Guy onder druk om te bevestigen wat iedereen vermoedt - Xander werkt voor Deimos. Nicole vreest weer
in de klauwen van Deimos te vallen en Eric belooft dat niet te laten gebeuren. Terwijl zijn toestand snel verslechtert,
neemt Brady hartelijk afscheid van Tate en John.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Reeks van heilige plaatsen - Lhasa
De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland.
Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt de oorlog
zich uit.
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
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Lachen geblazen
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
JJ en Lani zetten Guy onder druk om te bevestigen wat iedereen vermoedt - Xander werkt voor Deimos. Nicole vreest weer
in de klauwen van Deimos te vallen en Eric belooft dat niet te laten gebeuren. Terwijl zijn toestand snel verslechtert,
neemt Brady hartelijk afscheid van Tate en John.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen - Aflevering 1/6
In de voetsporen van Wagner (deel 1/2, afl 23) Vanwege haar verdriet wil Dicte een zaak afhandelen: het onderzoek naar
een vermiste moeder die is verdwenen na een feest.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
De spoken van Torenburcht
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. 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.
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Met de trein de nacht in
Tussenlanding Departement Var
Groentips
Van droom tot tuin
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Walking the camino
Mensen van overal
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Stapland
Van droom tot tuin
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8279
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De Dingen Des Levens Afl. 13095

Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope onderbreekt doelbewust een intiem moment tussen Thomas en Zoe. Brooke sluit een deal met Ridge over haar relatie
met Thomas.
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In aflevering 3 gaan we op zoek naar de familie van Evelien
en Pater Lievens
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope heeft geen andere keuze dan Deimos terug te escorteren naar Salem. Nicole en Eric slagen erin te ontsnappen en
terug te keren naar het vliegtuig. In Salem is Brady bewusteloos geraakt en kwijnt snel weg.
Wyatt en Flo bedenken een plan om de ongeneeslijk zieke Sally te helpen. Katie ziet het als haar missie om Sally's baan
bij Forrester Creations te redden.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Op stap langs de Camino (Spanje)
In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet
probleemloos te verlopen.
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Doelen en middelen (deel 2/2, afl 18) -Dicte gaat samen met haar familie kijken naar een voetbalwedstrijd om Jannick,
Rose haar vriendje, aan te moedigen. De wedstrijd eindigt echter in mineur en Dicte is hier danig van onder de indruk.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding Het Departement Var
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 11)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Op stap langs de Camino (Spanje)
In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet
probleemloos te verlopen.
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Wyatt en Flo bedenken een plan om de ongeneeslijk zieke Sally te helpen. Katie ziet het als haar missie om Sally's baan
bij Forrester Creations te redden.
Hope heeft geen andere keuze dan Deimos terug te escorteren naar Salem. Nicole en Eric slagen erin te ontsnappen en
terug te keren naar het vliegtuig. In Salem is Brady bewusteloos geraakt en kwijnt snel weg.
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Tijd voor de revue
Yesterday
Dicte

9/12/2021

14:40

Palaver

9/12/2021

15:55

De Corona Quiz

9/12/2021

16:10

Aan de oevers van de Leie

9/12/2021
9/12/2021

16:25
16:40

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8279

9/12/2021
9/12/2021
9/12/2021

17:05
17:15
17:45

Doek!
Jobfixers BRC Rally
De Wensenboom Namiddag
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De Dingen Des Levens Afl. 13096

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka
Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway,
Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.
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
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Lachen geblazen
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Hope heeft geen andere keuze dan Deimos terug te escorteren naar Salem. Nicole en Eric slagen erin te ontsnappen en
terug te keren naar het vliegtuig. In Salem is Brady bewusteloos geraakt en kwijnt snel weg.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - Rijmen en dichten (afl. 11)
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1967-1969
In de voetsporen van Wagner (deel 2/2, afl 24) Een gevonden koffer leidt naar een andere verdachte dan Tina's man.
Door een foto lijkt het verhaal van de ontsnappingspoging van Johan en Bo in Syrië niet te kloppen.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden
willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte naast
een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en op deze
manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving onthullen.
1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. 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.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wyatt en Flo bedenken een plan om de ongeneeslijk zieke Sally te helpen. Katie ziet het als haar missie om Sally's baan
bij Forrester Creations te redden.
Opendoek stelt voor
Jobfixers BRC Rally - laatste race 2021
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Chad lift uiteindelijk mee met Sonny omdat zijn vliegtuig nog steeds niet klaar was. Sonny vertelt Victor dat Deimos in
hechtenis is en doet een beroep op Victor's steun om de volgende CEO van Titan te worden. Kayla vertelt Joey dat Jade hem
heeft gesaboteerd met Alyssa. Tripp verzekert Jade dat Kayla er niet veel langer zal zijn om Joey's leven te beheersen.
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Serengety - Norderney - Sydney
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Smaakmakkers winter
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De Rolkrant 10.12
Vieringen
Kerk in Nood - Kerstvideo's
Over Gods Liefde
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

Sally is stomverbaasd als ze hoort dat Ridge al haar ontwerpen in veiligheid heeft gebracht, zodat hij ze kan gebruiken voor
toekomstige collecties. Flo en Wyatt delen een teder moment voordat ze het ultieme offer brengen.
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste
uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug
de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Los Angeles
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Wet en plicht (deel 1/2, afl 19) Wagner ontdekt het levenloze lichaam van Grace en roept er instinctmatig Dicte's hulp bij.
Al snel komt aan het licht dat Wagner en Grace een relatie hadden en dat zij bij hem inwoonde.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Serengety - Norderney - Sydney
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste
uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug
de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Los Angeles
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Sally is stomverbaasd als ze hoort dat Ridge al haar ontwerpen in veiligheid heeft gebracht, zodat hij ze kan gebruiken voor
toekomstige collecties. Flo en Wyatt delen een teder moment voordat ze het ultieme offer brengen.
Chad lift uiteindelijk mee met Sonny omdat zijn vliegtuig nog steeds niet klaar was. Sonny vertelt Victor dat Deimos in
hechtenis is en doet een beroep op Victor's steun om de volgende CEO van Titan te worden. Kayla vertelt Joey dat Jade hem
heeft gesaboteerd met Alyssa. Tripp verzekert Jade dat Kayla er niet veel langer zal zijn om Joey's leven te beheersen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Venezuela te helpen?
Over Gods Liefde. Br. Stockman, Broeders Van Liefde
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.
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Tussenlanding Departement Var
Tussenlanding Apulië
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Naar de markt Lissabon
En Route
Lazarote, De vulkaanwijn
Namibië - Oeganda - Bierbrouwen

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
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Lachen geblazen
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Chad lift uiteindelijk mee met Sonny omdat zijn vliegtuig nog steeds niet klaar was. Sonny vertelt Victor dat Deimos in
hechtenis is en doet een beroep op Victor's steun om de volgende CEO van Titan te worden. Kayla vertelt Joey dat Jade hem
heeft gesaboteerd met Alyssa. Tripp verzekert Jade dat Kayla er niet veel langer zal zijn om Joey's leven te beheersen.
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 3
Zieke geest (deel 1/2, afl 25). Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna deze
dood wordt aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie,
die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Vlees, 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.
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.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Sally is stomverbaasd als ze hoort dat Ridge al haar ontwerpen in veiligheid heeft gebracht, zodat hij ze kan gebruiken voor
toekomstige collecties. Flo en Wyatt delen een teder moment voordat ze het ultieme offer brengen.
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vierde aflevering gaan we op zoek naar de familie van
Werner Peene
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, ...
Sonny, Paul, Chad, Gabi, JJ, Lani en Eli bevinden zich op een eiland. Iedereen slaat zijn tenten op en maakt zich klaar om
de nacht te overleven, biddend voor redding. Hope keert terug naar Salem met Deimos op sleeptouw. Ciara vertelt Theo en Claire
dat ze de stad gaat verlaten.
Wyatt doet een nietsvermoedende Sally een adembenemend voorstel. Katie is onder de indruk van haar nichtje en hoe zij
haar medeleven toont, en deelt een speciaal moment met Flo.
Tussenlanding Het Departement Var
Tussenlanding Apulië, Italië
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route
Lazarote, De vulkaanwijn
Namibië, Oeganda, Bierbrouwen - En Route
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Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
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Doek!
Dicte avond
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Tussenlanding Departement Var
Tussenlanding Apulië
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Naar de markt Lissabon
En Route
Lazarote, De vulkaanwijn
Namibië - Oeganda - Bierbrouwen
Met de trein de nacht in
Rustig de nacht door
Gek op Kook'n
Mekka
De Rolkrant 11.12
Vieringen
Jonge Vlamingen in Franse Abdijen
André Rieu in Brasilië
Yesterday
De Wensenboom Ochtend

11/12/2021

12:00

De Dingen Des Levens Afl. 13095
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Doek!
De Dingen Des Levens Afl. 13096
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Denderland TV
Dicte - dubbel
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Congo Express

Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Patrick Van Gompel (journalist) en gasten Danny Cabooter, Renee Michiels, De Melando's Chris & Frank
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek stelt voor
Wet en plicht (deel 2/2, afl 20) Wagner ontdekt het levenloze lichaam van Grace en roept er instinctmatig Dicte's hulp bij.
Al snel komt aan het licht dat Wagner en Grace een relatie hadden en dat zij bij hem inwoonde.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Tussenlanding Het Departement Var
Tussenlanding Apulië, Italië
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Vandaag gaan we op bezoek naar Oeganda , Rome en Amblève - En Route
Lazarote, De vulkaanwijn
Namibië, Oeganda, Bierbrouwen - En Route
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving. Nederland
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Op bezoek naar Mekka
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Jonge Vlamingen in Franse Abdijen
André Rieu in Brasilië deel 1/2
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1977-1979
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Hope heeft geen andere keuze dan Deimos terug te escorteren naar Salem. Nicole en Eric slagen erin te ontsnappen en
terug te keren naar het vliegtuig. In Salem is Brady bewusteloos geraakt en kwijnt snel weg.
Opendoek stelt voor
Chad lift uiteindelijk mee met Sonny omdat zijn vliegtuig nog steeds niet klaar was. Sonny vertelt Victor dat Deimos in
hechtenis is en doet een beroep op Victor's steun om de volgende CEO van Titan te worden. Kayla vertelt Joey dat Jade hem
heeft gesaboteerd met Alyssa. Tripp verzekert Jade dat Kayla er niet veel langer zal zijn om Joey's leven te beheersen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Passie en handboeien (dubbele aflevering). 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 Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
De Hamburgse Renate Brinkmann heeft net van haar verloofde, de piloot Gaston die op de Afrika-lijn vliegt, te horen
gekregen dat hij de verloving wil stopzetten, omdat hij net zijn baan heeft verloren. Dit maakt voor hem dan ook de weg vrij
om voorgoed naar Afrika te vertrekken.
Geregisseerd door Eduard von Borsody met Marianne Hoppe, Willy Birgel en René Deltgen. 1939
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Witse De Film
Aan de oevers van de Leie
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Tijd voor de revue
De Wensenboom Namiddag
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Gorongasa Park
Tussenlanding Barcelona
Naar de markt Barcelona
Op bezoek naar Malta
En route special 2021
En route special
Het geheim van de drie valleien
Wijnland - Thailand
Ten Huize Goetgebuer
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Denderland TV
Dicte avond
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Gorongasa Park
Tussenlanding Barcelona
Naar de markt Barcelona
Op bezoek naar Malta
En route special 2021
En route special
Het geheim van de drie valleien
Wijnland - Thailand
Gek op Kook'n
Vieringen
De Rolkrant 12.12
St-Pietersbasiliek
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
André Rieu in Brasilië

Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.
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.
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - Rijmen en dichten (afl. 11)
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Gorongasa Park Deel 3
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Naar de markt Barcelona
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op stap met vloggers naar Vietnam
Op stap met Ben Roelants
Het geheim van de drie valleien
Thailand, De tropische wijngaarden
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Na het huwelijk (deel 1/2, afl 21) Dicte en Bo staan voor een levensbedreigende crisis net nadat ze een grote stap hebben
genomen in hun relatie. Wagners ex-vrouw komt op bezoek en zorgt voor onrust.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Karin is een succesvolle advocate en haar man Jan een knappe zakenman. Het geluk lacht hen toe. Dit wordt echter een
eerste keer verstoord als Karin één van haar bajesklanten, Jef Mees, aan een baan helpt om hem zo uit de gevangenis
te houden. Dit allemaal tegen de zin van Jan. Het gaat pas goed verkeerd als door een fout van Jef het bedrijf van Jan voor
een schadeclaim van miljoenen zal moeten opdraaien.
Geregisseerd door Freddy Coppens met Johan Leysen, Alexandra Vandernoot en Thom Hoffman. 1990
Gorongasa Park Deel 3
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Naar de markt Barcelona
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op stap met vloggers naar Vietnam
Op stap met Ben Roelants
Het geheim van de drie valleien
Thailand, De tropische wijngaarden
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Op bezoek naar St-Pietersbasiliek
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
André Rieu in Brasilië (deel 2/2)
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De Herkenwijsjes
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
The Maria Lang Mysteries
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Margriet Tussen De Mensen
De Herkenwijsjes
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12/12/2021
12/12/2021

18:10
18:20

Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8278
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De Daken van Los Angeles
De Alpen
Op Bezoek: Het Paleis op Wielen
Stapland
Op bezoek naar Malta
Sportbeat op zondag
Dicte avond
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Met de trein de nacht in
De Daken van Los Angeles
De Alpen
Op Bezoek: Het Paleis op Wielen
Stapland
Op bezoek naar Malta
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8281
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De Dingen Des Levens Afl. 13097

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. 104de aflevering
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen - Aflevering 2/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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 jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder
doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen
in het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij.
1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 103de 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
Hope onderbreekt doelbewust een intiem moment tussen Thomas en Zoe. Brooke sluit een deal met Ridge over haar relatie
met Thomas.
Wyatt en Flo bedenken een plan om de ongeneeslijk zieke Sally te helpen. Katie ziet het als haar missie om Sally's baan
bij Forrester Creations te redden.
Sally is stomverbaasd als ze hoort dat Ridge al haar ontwerpen in veiligheid heeft gebracht, zodat hij ze kan gebruiken voor
toekomstige collecties. Flo en Wyatt delen een teder moment voordat ze het ultieme offer brengen.
De Daken van Los Angeles
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Het Paleis op Wielen
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Na het huwelijk (deel 2/2, afl 22) Dicte heeft geld nodig en ontmoet haar biologische vader. Wagner en Dicte reizen
naar Libanon, waar de overdracht van het losgeld helemaal fout loopt. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie,
die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
De Daken van Los Angeles
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Het Paleis op Wielen
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Wyatt doet een nietsvermoedende Sally een adembenemend voorstel. Katie is onder de indruk van haar nichtje en hoe zij
haar medeleven toont, en deelt een speciaal moment met Flo.
Sonny, Paul, Chad, Gabi, JJ, Lani en Eli bevinden zich op een eiland. Iedereen slaat zijn tenten op en maakt zich klaar om
de nacht te overleven, biddend voor redding. Hope keert terug naar Salem met Deimos op sleeptouw. Ciara vertelt Theo en Claire
dat ze de stad gaat verlaten.

