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Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Kerstliederen
De Wensenboom Namiddag

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Cuba te helpen?
Kloosterlingen in België/Nederland
Kerstliederen
Aanwezigheid en afwezigheid (deel 2/2, afl 16) 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.
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
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
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 blijven zoenen en voordat het nog verder kan gaan, komen JJ en Lani binnengestormd. Abigail vraagt Raines
om Dario's gevaarlijke verleden te onderzoeken. Abigail vertelt Jennifer eindelijk over haar plannen om met Dario
te trouwen. Andre informeert Kate over het vermiste vliegtuig, die denkt dat Andre er blij mee 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 met Miss Belgium Elena
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1987-1989
Left Luggage (deelnemer 1/12) - De kunstinstallatie 'Left Luggage' kwam er na een confronterend bezoek van Willy Baeyens
aan het museum 'Kazerne Dossin' te Mechelen. Het werk telt zo'n 130 oude reiskoffers, schijnbaar achteloos achtergelaten.
Een wandeling langs en tussen de koffers, maakt de pijn, de angst en het verdriet bijna voelbaar. Is deze angst en pijn en
dit verdriet in de wereld om ons heen voorbij.... Deze documentaire toont de totstandkoming van 'Left Luggage'.
Jürgen & Kurt, Depoorter & Mariën
1953. Belevenissen rond het turbulente huwelijk van de eigenaars van een kruidenierszaakje en een cafeetje in de
Antwerpse uitgaansbuurt. Na een reeks begripsverwarringen met trouwlustige dames eindigt het ontstane geharrewar op
een bijzondere bruiloft in het café in Antwerpen.
Geregisseerd door Edith Kiel met Charles Janssen, Co Flower en René Bertal.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Carter probeert Zoe ervan te overtuigen dat ze zoveel beter kan krijgen dan Thomas Forrester. Thomas en Steffy maken
ruzie over Thomas' ware bedoelingen en eerdere wandaden.
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Kerstliederen
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
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Fietsen door Vlaanderen
Smaakmakkers winter 2021
Wijnland - Indië
Met de trein de nacht in
Tussenlanding Saint Lawrence
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
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De Rolkrant 21.12
Vieringen
Kloosterlingen
Kerstliederen
Dicte

uitdaging, ...
De schipbreukelingen raken in paniek als ze beseffen dat Eli vermist is. Terwijl ze naar hem op zoek gaan, wordt Gabi
bewusteloos geslagen. Abigail en Dario gaan naar het politiebureau voor informatie over het vermiste vliegtuig. John wordt
opgeroepen om terug te keren naar zijn ISA missie en is van plan onmiddellijk te vertrekken wat Marlena verdrietig maakt.
Kandidaten Miss België 2022
Shauna is bang dat Ridge en Brooke weer bij elkaar zullen komen als Thomas en Zoe gaan trouwen. Thomas is zich nog niet
bewust van het feit dat zijn web van list en bedrog bijna ontrafeld is.
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2
Fietsen door Vlaanderen
Smaakmakkers winter 2021 - afl 1
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Left Luggage (deelnemer 1/12) - De kunstinstallatie 'Left Luggage' kwam er na een confronterend bezoek van Willy Baeyens
aan het museum 'Kazerne Dossin' te Mechelen. Het werk telt zo'n 130 oude reiskoffers, schijnbaar achteloos achtergelaten.
Een wandeling langs en tussen de koffers, maakt de pijn, de angst en het verdriet bijna voelbaar. Is deze angst en pijn en
dit verdriet in de wereld om ons heen voorbij.... Deze documentaire toont de totstandkoming van 'Left Luggage'.
Jürgen & Kurt, Depoorter & Mariën
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2
Fietsen door Vlaanderen
Smaakmakkers winter 2021 - afl 1
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding De Saint Lawrence
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Shauna is bang dat Ridge en Brooke weer bij elkaar zullen komen als Thomas en Zoe gaan trouwen. Thomas is zich nog niet
bewust van het feit dat zijn web van list en bedrog bijna ontrafeld is.
De schipbreukelingen raken in paniek als ze beseffen dat Eli vermist is. Terwijl ze naar hem op zoek gaan, wordt Gabi
bewusteloos geslagen. Abigail en Dario gaan naar het politiebureau voor informatie over het vermiste vliegtuig. John wordt
opgeroepen om terug te keren naar zijn ISA missie en is van plan onmiddellijk te vertrekken wat Marlena verdrietig maakt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland
Kerstliederen
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.
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Naar de markt Lissabon
En Route Handen uit de mouwen
De Alpen

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
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
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
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.
De schipbreukelingen raken in paniek als ze beseffen dat Eli vermist is. Terwijl ze naar hem op zoek gaan, wordt Gabi
bewusteloos geslagen. Abigail en Dario gaan naar het politiebureau voor informatie over het vermiste vliegtuig. John wordt
opgeroepen om terug te keren naar zijn ISA missie en is van plan onmiddellijk te vertrekken wat Marlena verdrietig maakt.
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
Een partner in de lucht (deelnemer 2/12) . Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt
het proces van training en jagen in beeld gebracht. Hector Vansina
Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam van een
verre en schatrijke nicht. Indien hij echter aanspraak wenst te maken op de erfenis moet hij het voortbestaan waarborgen
van een tehuis voor 40 weeskinderen. Zijn opvattingen over opvoeding botsen echter al weleens met die van directrice
Juliette Akkermans.
De hoofdrollen waren voor Charles Janssens en Co Flower.
Maag en darmspecialist dr. Luc Colemont en zijn boek op de Sofa met Seka
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl2)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Shauna is bang dat Ridge en Brooke weer bij elkaar zullen komen als Thomas en Zoe gaan trouwen. Thomas is zich nog niet
bewust van het feit dat zijn web van list en bedrog bijna ontrafeld is.
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Kerstliederen
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, Eli en Chad vertrekken om Paul te zoeken terwijl Lani en Sonny bij de gewonde Gabi blijven. Jade laat Claire de video van
haar en Theo zien. Abe vertelt Valerie dat Eli en Lani in JJ's vliegtuig zaten dat is neergestort. Justin vertelt Adrienne dat
Sonny's vliegtuig vermist is.
Kandidaten Miss België 2022
Steffy heeft een onverwachte verrassing voor Hope: de waarheid over Thomas. Bill en Brooke zoenen elkaar, ongepland en
vol passie.
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
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De wijngaarden van het Wilde Westen
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van sportwedstrijden en knipoog (55+) van de dinsdag
Een partner in de lucht (deelnemer 2/12) . Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt
het proces van training en jagen in beeld gebracht. Hector Vansina
Ieder mens is een eiland (Deel 1/2, afl. 29), Dicte ontdekt dat haar vader tegen haar heeft gelogen. Een alleenstaande
moeder zegt dat ze wordt gestalkt, maar Dicte gelooft haar niet helemaal. Nina wordt aangerand.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
De wijngaarden van het Wilde Westen
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Steffy heeft een onverwachte verrassing voor Hope: de waarheid over Thomas. Bill en Brooke zoenen elkaar, ongepland en
vol passie.
JJ, Eli en Chad vertrekken om Paul te zoeken terwijl Lani en Sonny bij de gewonde Gabi blijven. Jade laat Claire de video van
haar en Theo zien. Abe vertelt Valerie dat Eli en Lani in JJ's vliegtuig zaten dat is neergestort. Justin vertelt Adrienne dat
Sonny's vliegtuig vermist is.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland
Kerstliederen
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
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
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
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, Eli en Chad vertrekken om Paul te zoeken terwijl Lani en Sonny bij de gewonde Gabi blijven. Jade laat Claire de video van
haar en Theo zien. Abe vertelt Valerie dat Eli en Lani in JJ's vliegtuig zaten dat is neergestort. Justin vertelt Adrienne dat
Sonny's vliegtuig vermist 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
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Smaakmakkers winter 2021
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Met de trein de nacht in
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Groentips
Van droom tot tuin
Mensen van overal
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Smaakmakkers winter 2021

The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 3/6
De chocoladefabriek van Sinterklaas. Regisseur Fred Vanderlinden
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy heeft een onverwachte verrassing voor Hope: de waarheid over Thomas. Bill en Brooke zoenen elkaar, ongepland en
vol passie.
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
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, ...
Kayla deelt haar frustratie met Steve over Jade's onwil om Joey los te laten en Steve moedigt haar aan om te ontspannen.
Tripp beperkt zijn plan om Kayla te straffen voor Ava's dood. Brady moedigt Nicole aan voor haar veroordelingszitting en
vraagt Eric haar te vergezellen op haar dag in de rechtbank omdat hij niet kan.
Kandidaten Miss België 2022
Hope, Liam en Steffy broeden op een plan om Douglas te beschermen en Thomas op zijn plek te zetten. Brooke en Bill
denken na over hun kus en hun relaties met Ridge en Katie.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
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.
Smaakmakkers winter 2021 - afl 2
Stapland - Andalusië (Spanje)
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In goede en kwade dagen (deelnemer 3/12). Maria en Joseph verliezen hun zoon Danny aan kanker. Daarbovenop breekt
Maria haar been. De film vertelt het moeilijke verhaal van een ouder koppel dat hun zoon overleeft en in goede en kwade
dagen verder moet met elkaar, hoe uitdagend dat soms ook lijkt. Autobiografische film van de familie van de maakster.
Flore Pensaert
Ieder mens is een eiland (Deel 2/2, afl. 30). Anne wordt wakker geschud. Het leven van Rose verandert. Bo vraagt om een
nieuwe kans. Nina vecht terug. Dicte gaat te ver wanneer ze de stalker van Maj wil stoppen.
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.
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
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.
Smaakmakkers winter 2021 - afl 1
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Doek!
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Kerstliederen

Smaakmakkers winter 2021 - afl 2
Stapland - Andalusië (Spanje)
Zuid-Afrika deel 2 - En route
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Hope, Liam en Steffy broeden op een plan om Douglas te beschermen en Thomas op zijn plek te zetten. Brooke en Bill
denken na over hun kus en hun relaties met Ridge en Katie.
Kayla deelt haar frustratie met Steve over Jade's onwil om Joey los te laten en Steve moedigt haar aan om te ontspannen.
Tripp beperkt zijn plan om Kayla te straffen voor Ava's dood. Brady moedigt Nicole aan voor haar veroordelingszitting en
vraagt Eric haar te vergezellen op haar dag in de rechtbank omdat hij niet kan.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland
Kerstliederen
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
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
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
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.
Kayla deelt haar frustratie met Steve over Jade's onwil om Joey los te laten en Steve moedigt haar aan om te ontspannen.
Tripp beperkt zijn plan om Kayla te straffen voor Ava's dood. Brady moedigt Nicole aan voor haar veroordelingszitting en
vraagt Eric haar te vergezellen op haar dag in de rechtbank omdat hij niet kan.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1987-1989
Famadihana (deelnemer 4/12). Eens in de 7 jaar halen de Malagassiërs hun overleden familieleden uit het graf om met hen
te feesten. Die dag dansen ze met hun doden. Jean-Paul Grauwels
Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke
notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert.
1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope, Liam en Steffy broeden op een plan om Douglas te beschermen en Thomas op zijn plek te zetten. Brooke en Bill
denken na over hun kus en hun relaties met Ridge en Katie.
Opendoek stelt voor
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Kerstliederen
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Smaakmakkers winter 2021
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Met de trein de nacht in
Smaakmakkers winter 2021
Dierenrijk: Paardenwelzijn
Gorongasa Park
De Daken van Barcelona
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8290
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De Rolkrant 24.12
Vieringen
Kerk in Nood - Kerstvideo's
Kloosterlingen
Kerstliederen
Dicte
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De Wensenboom Ochtend

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 vraagt Chloe om milder te zijn voor Holly, maar Justin weerhoudt Nicole ervan om te hard te duwen. Claire verwijdert
wat zij denkt dat de enige kopie van de seksvideo is. Kate en Andre zijn getrouwd. Justin hoort het nieuws en is ontzet.
Kandidaten Miss België 2022
Steffy en Brooke proberen Zoe te laten inzien dat Thomas is geobsedeerd door Hope. Hope en Liam arriveren met hun
masterplan op de bruiloft van Thomas en Zoe. Ze hebben meerdere verrassingen in petto.
Smaakmakkers winter 2021 - afl 2
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Barcelona
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Famadihana (deelnemer 4/12). Eens in de 7 jaar halen de Malagassiërs hun overleden familieleden uit het graf om met hen
te feesten. Die dag dansen ze met hun doden. Jean-Paul Grauwels
Sicilië , aan het begin van de eeuw in vol parlementair regime, onder berooide en slimme afgevaardigden. Onder hen is
Raimondo di Falcomarzano, een prins die leeft van hulpmiddelen; zeer scherpzinnig en omdat hij heeft begrepen dat de
kiezers naïef zijn, maakt hij gebruik van zijn bekwaamheid als redenaar van goede principes en sociale idealen. Nadat hij
een rijke ondernemer met onzekere ondernemingen heeft veroverd en geïnteresseerd, mag hij zelfs zijn dochter trouwen
met de zoon van de ondernemer. 1943
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.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Smaakmakkers winter 2021 - afl 2
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Gorongasa Park Deel 1
De Daken van Barcelona
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Steffy en Brooke proberen Zoe te laten inzien dat Thomas is geobsedeerd door Hope. Hope en Liam arriveren met hun
masterplan op de bruiloft van Thomas en Zoe. Ze hebben meerdere verrassingen in petto.
Nicole vraagt Chloe om milder te zijn voor Holly, maar Justin weerhoudt Nicole ervan om te hard te duwen. Claire verwijdert
wat zij denkt dat de enige kopie van de seksvideo is. Kate en Andre zijn getrouwd. Justin hoort het nieuws en is ontzet.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Irak te helpen?
Kloosterlingen in België/Nederland
Kerstliederen
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
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
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Haar Naam Was
Clips à la carte Kerstavond
André Rieu viert feest
Herdertjesviering vanuit de Onze-Lieve-Vrouwkerk
Pater Damiaan

uitdaging, ...
Verrassend, smaakvol menu op Kerstavond. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag
Johan Verminnen (zanger/muzikant) en gasten Annie Van Avermaet, Bartel De Vrind en Jo Vermeulen.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Nicole vraagt Chloe om milder te zijn voor Holly, maar Justin weerhoudt Nicole ervan om te hard te duwen. Claire verwijdert
wat zij denkt dat de enige kopie van de seksvideo is. Kate en Andre zijn getrouwd. Justin hoort het nieuws en is ontzet.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kerstspecial Luk Callens en Anne Cambier
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect
André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra
in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een grote
gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette
een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie,
groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
Verrassend, smaakvol menu op Kerstavond. Programma van Michel Follet
Steffy en Brooke proberen Zoe te laten inzien dat Thomas is geobsedeerd door Hope. Hope en Liam arriveren met hun
masterplan op de bruiloft van Thomas en Zoe. Ze hebben meerdere verrassingen in petto.
Kerstaflevering: Kerstspecial 2021
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Terwijl de zoektocht naar Paul doorgaat, nemen Gabi en Chad een pauze en praten over waar ze naar toe gaan.
Sonny besluit zelf op zoek te gaan naar Paul en is opgelucht als hij hem vindt. Claire is geschrokken dat de sekstape
van haar en Theo nog steeds op Theo's computer staat. Op hetzelfde moment ontdekken Abe en Hope de film.
Kerstliederen
Bill heeft kritiek op Thomas in een gesprek met Wyatt. Hij heeft onbedoeld zijn droom over Brooke verstoord. Het wordt
Douglas allemaal even teveel op de bruiloft. Zoe pusht Thomas om verder te gaan met de plechtigheid.
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - EEN FLINKE BABY (Afl. 24) - Waar is de tijd van de kroostrijke gezinnen, toen een
kinderwagen haast jaarlijks met alweer een nieuwe baby gevuld werd? Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie
ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest.
Kerstavond met Bobby Setter Band Live
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.
Haar Naam Was, kortfilm van Janine Bischops
Verrassend, smaakvol menu op Kerstavond. Programma van Michel Follet
André Rieu viert feest vanuit Maastricht
Herdertjesviering vanuit de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Truiden - Sint-Trudofederatie
Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en
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Smaakmakkers winter 2021
Smaakmakkers winter 2021
Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
De Daken van Rome
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Vlamingen in Rome
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
De Rolkrant 25.12
André Rieu op zijn best
Kerstviering vanuit de Abdij Grimbergen
Wensenboom kerstspecial
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Clips à la carte Kerstmis
Yesterday Kerst
Pareltjes
Denderland TV
Kinderen van Zeppos
Kerstdag met Bobby Setter Band Live
Pater Damiaan
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Coronaquiz Kerstspecial
Moatje
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16:55

Innocence
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Kinderen van Zeppos
Clips à la carte Kerstmis
Wensenboom kerstspecial
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Gorongasa Park
Vlamingen in Rome
Naar de markt Firenze
Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
De wijnranken van de regenboognatie

vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man
gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen.
Dan begint hij te vertellen over zijn leven.
Smaakmakkers winter 2021 - afl 1
Smaakmakkers winter 2021 - afl 2
Smaakmakkers winter 2021 - afl 3
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Rome
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
André Rieu - fragment uit een live optreden
Kerstviering vanuit de Sint-Servaasbasiliek - Abdij Grimbergen
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, ...
Verrassend, smaakvol menu op Kerstmis. Programma van Michel Follet
Kerstaflevering: Kerstspecial 2021
Pareltjes van muziek - Kerstspecial 2021
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kinderen van Zeppos
Kerstdag met Bobby Setter Band Live - Uitgebreide kerstspecial
Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en
vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man
gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen.
Dan begint hij te vertellen over zijn leven.
Coronaquiz Kerstspecial met Michel Follet
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)
Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en
Marta Dusseldorp.
Kinderen van Zeppos
Verrassend, smaakvol menu op Kerstmis. Programma van Michel Follet
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Gorongasa Park Deel 5
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Naar de markt te Firenze (Italië)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 5
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
De wijnranken van de regenboognatie
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Wijnland - Frankrijk
Wafelijzers en schietgeweren
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Wafelijzers en schietgeweren
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Denderland TV
Kinderen van Zeppos
De Witte
Gorongasa Park
Vlamingen in Rome
Naar de markt Firenze
Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
De wijnranken van de regenboognatie
Wijnland - Frankrijk
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Vlamingen in Rome
Vieringen
De Rolkrant 26.12
Kerstmis
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
André Rieu in Venetië
Clips à la carte
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes - Kerst
The best of the Bobby Setter Band Live
Boekenfoyer
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Kinderen van Zeppos
Zininzang Bilzen
De Witte
Margriet Tussen De Mensen
Kerst met Luk Callens en Anne Cambier
De Herkenwijsjes - Kerst
Best Books 2021
De Wensenboom Namiddag
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Kinderen van Zeppos
Clips à la carte
Hoe word je Miss België ?
De Daken van Barcelona
De Alpen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Stapland

Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kinderen van Zeppos
De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes.
Gorongasa Park Deel 5
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)
Naar de markt te Firenze (Italië)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 5
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
De wijnranken van de regenboognatie
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Kerstmis
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
André Rieu in Venetië (deel 1/2)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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 - Kerstspecial
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 4/6
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Kinderen van Zeppos
Meezingevenement ZinInZang Bilzen - De kersteditie "ZinInZang bij de kerststal!" met een uniek kerstverhaal.
De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes.
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling
Kerstspecial Luk Callens en Anne Cambier
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Kerstspecial
Best Books 2021 - Afl. 1/6
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Kinderen van Zeppos
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hoe word je Miss België? In de voetsporen van Kedist Deltour 2021 - Herhaling
De Daken van Barcelona
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
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Smaakmakkers winter 2021
Clips à la carte
Sportbeat op zondag
Kinderen van Zeppos
De Domeinen Ditvoorst
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Met de trein reizen
De Daken van Barcelona
De Alpen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Stapland
Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8291

27/12/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13107

Smaakmakkers winter 2021 - afl 4
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Kinderen van Zeppos
Acteur Thom Hoffman maakte over het leven en het werk van de in 1987 overleden Nederlandse filmmaker Adriaan
Ditvoorst een documentaire. Een fascinerend verhaal. 1992
Rustig met de trein reizen Afl. 4
De Daken van Barcelona
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 4
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Bill heeft kritiek op Thomas in een gesprek met Wyatt. Hij heeft onbedoeld zijn droom over Brooke verstoord. Het wordt
Douglas allemaal even teveel op de bruiloft. Zoe pusht Thomas om verder te gaan met de plechtigheid.
Terwijl de zoektocht naar Paul doorgaat, nemen Gabi en Chad een pauze en praten over waar ze naar toe gaan.
Sonny besluit zelf op zoek te gaan naar Paul en is opgelucht als hij hem vindt. Claire is geschrokken dat de sekstape
van haar en Theo nog steeds op Theo's computer staat. Op hetzelfde moment ontdekken Abe en Hope de film.

