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Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Oekraïne te helpen?
Sanne leest fragmenten uit werk van Diane De Keyzer, Uit haar nieuwe boek 'de vondelingen', dit najaar uitgegeven bij
Pelckmans en een ouder werk 'kerstekind' uitgegeven bij Manteau ism Wablieft. Sanne schakelt tussen deze twee en
neemt jullie mee naar 'kindekes in doekskes gewikkeld' en licht een heel klein stukje van de geschiedenis van gevonden
kinderen, heel lang geleden tot vandaag, uit dit boek. Tussendoor pikt ze in op het verhaal 'kerstekind' een autobiografisch
stukje van de schrijfster, die zoals de titel al doet vermoeden, als kerstekind geboren werd
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
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: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
Best Books 2021 - Afl. 1/6
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Kerstaflevering: Kerstspecial 2021
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
Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste
Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze
worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het
op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Koen Crucke te gast.
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, ...
Gabi en Chad klampen zich aan elkaar vast. Dario biedt aan om met Abigail naar de Dominicaanse Republiek te gaan als ze
een snelle scheiding aanvraagt. Nicole brengt Brady thuis uit het ziekenhuis, maar Nicole mist Holly intens.
Bill vertelt Wyatt dat hij de relatie van Brooke en Ridge maar niks vindt. Hope is achter Douglas aangegaan en verrast
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Tussenlanding Senegal
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Niels Destadsbader
Breedbeeld filmgala

de aanwezigen op de bruiloft als ze terugkomt.
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Op stap langs de Camino (Spanje)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 4
Thailand, De tropische wijngaarden
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.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
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)
Best Books 2021 - Afl. 2/6
Breedbeeld filmgala
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Op stap langs de Camino (Spanje)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 4
Thailand, De tropische wijngaarden
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.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Tussenlanding Casamance, Senegal
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Bill vertelt Wyatt dat hij de relatie van Brooke en Ridge maar niks vindt. Hope is achter Douglas aangegaan en verrast
de aanwezigen op de bruiloft als ze terugkomt.
Gabi en Chad klampen zich aan elkaar vast. Dario biedt aan om met Abigail naar de Dominicaanse Republiek te gaan als ze
een snelle scheiding aanvraagt. Nicole brengt Brady thuis uit het ziekenhuis, maar Nicole mist Holly intens.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)
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
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: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
Best Books 2021 - Afl. 2/6
Gabi en Chad klampen zich aan elkaar vast. Dario biedt aan om met Abigail naar de Dominicaanse Republiek te gaan als ze
een snelle scheiding aanvraagt. Nicole brengt Brady thuis uit het ziekenhuis, maar Nicole mist Holly intens.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Muziekspecial met Niels Destadsbader
Breedbeeld filmgala
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Best Books 2021
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De Alpen
Wijngaarden aan de rand van de woestijn

De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville
College, Oxford, stoot zij ondanks haar afkomst en geslacht door naar de top van de Britse conservatieve partij.
Haar politieke loopbaan vergt echter ook offers op persoonlijk vlak. The Iron Lady is een Britse dramafilm uit 2011 onder
regie van Phyllida Lloyd.
Stefan Van Loock, De Paleizen van koning voetbal, 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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Bill vertelt Wyatt dat hij de relatie van Brooke en Ridge maar niks vindt. Hope is achter Douglas aangegaan en verrast
de aanwezigen op de bruiloft als ze terugkomt.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Wendy te gast.
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, ...
Steve steunt Adrienne en Justin, die zich zorgen maken over de verdwijning van Sonny. Tripp schaduwt Kayla en wint haar
vertrouwen terwijl hij een plan bedenkt om Kayla erin te luizen. Een koortsige Paul krijgt Eli zover om in te stemmen met iets
extreems. John en Marlena arriveren om de schipbreukelingen te redden.
Steffy deelt met Ridge en Brooke welke rol ze heeft gespeeld in Thomas' manipulatie van Hope en Liam. Douglas heeft
een verrassing in petto voor Liam, Hope en baby Beth.
Naar de markt te Helsinki (Finland)
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke
omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
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: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
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 2)
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Best Books 2021 - Afl. 3/6
Breedbeeld filmgala
Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine
vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck
in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam van een van de gasten.
Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Naar de markt te Helsinki (Finland)
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke
moeilijke omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
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Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Steffy deelt met Ridge en Brooke welke rol ze heeft gespeeld in Thomas' manipulatie van Hope en Liam. Douglas heeft
een verrassing in petto voor Liam, Hope en baby Beth.
Steve steunt Adrienne en Justin, die zich zorgen maken over de verdwijning van Sonny. Tripp schaduwt Kayla en wint haar
vertrouwen terwijl hij een plan bedenkt om Kayla erin te luizen. Een koortsige Paul krijgt Eli zover om in te stemmen met iets
extreems. John en Marlena arriveren om de schipbreukelingen te redden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
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 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: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
Best Books 2021 - Afl. 3/6
Steve steunt Adrienne en Justin, die zich zorgen maken over de verdwijning van Sonny. Tripp schaduwt Kayla en wint haar
vertrouwen terwijl hij een plan bedenkt om Kayla erin te luizen. Een koortsige Paul krijgt Eli zover om in te stemmen met iets
extreems. John en Marlena arriveren om de schipbreukelingen te redden.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Meezingevenement ZinInZang Bilzen - De kersteditie "ZinInZang bij de kerststal!" met een uniek kerstverhaal.
Breedbeeld filmgala
Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw, twee lieve
kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad. Hij heeft dat, wat de
meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met een aantrekkelijk Pools meisje
dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om nu nog kinderen te verwekken
en op te voeden. 1979. Emile Degelin
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy deelt met Ridge en Brooke welke rol ze heeft gespeeld in Thomas' manipulatie van Hope en Liam. Douglas heeft
een verrassing in petto voor Liam, Hope en baby Beth.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Marijn Devalck te gast.
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 blijft wanhopig omdat ze Holly niet kan opvoeden. Jennifer ontdekt het pakje brieven dat Eric aan Nicole schreef.
Deimos beschimpt Hope en Rafe omdat ze de laatste aanklacht tegen hem hebben laten vallen. Steve confronteert Jade en
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Smaakmakkers winter 2021
Stapland
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres

29/12/2021

23:10

Moatje

29/12/2021
29/12/2021

23:35
23:55

Best Books 2021
The Maria Lang Mysteries
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30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
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1:30
1:40
2:45
3:15
3:40

Breedbeeld filmgala
Rustig de nacht door
Groentips
Van droom tot tuin
Mensen van overal

30/12/2021
30/12/2021
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30/12/2021
30/12/2021

4:15
4:30
4:50
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6:00

Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Smaakmakkers winter 2021
Stapland
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Zuid-Afrika 2

30/12/2021
30/12/2021

6:35
6:45

Thee Met Een Verhaal 17
Mooi en Meedogenloos Afl. 8294

30/12/2021

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13110
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8:00
9:00
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De Rolkrant 30.12
Vieringen
Vlamingen in Rome
Dicte

30/12/2021

11:00

De Wensenboom Ochtend

Tripp met de verrassing die ze in petto hebben voor Kayla.
Ridge is weer welkom bij Brooke en er volgt een romantische nacht vol passie. Liam en Hope herenigen hun familie
met de hulp van een uiterst creatieve Douglas.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië.
We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven.
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Smaakmakkers winter 2021 - afl 4
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
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)
Best Books 2021 - Afl. 4/6
Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor het huwelijk
verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar later dood aan met
een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is want iedereen blijkt
wel iets te verbergen hebben.
Breedbeeld filmgala
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 14)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië.
We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven.
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Smaakmakkers winter 2021 - afl 4
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Ridge is weer welkom bij Brooke en er volgt een romantische nacht vol passie. Liam en Hope herenigen hun familie
met de hulp van een uiterst creatieve Douglas.
Nicole blijft wanhopig omdat ze Holly niet kan opvoeden. Jennifer ontdekt het pakje brieven dat Eric aan Nicole schreef.
Deimos beschimpt Hope en Rafe omdat ze de laatste aanklacht tegen hem hebben laten vallen. Steve confronteert Jade en
Tripp met de verrassing die ze in petto hebben voor Kayla.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
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
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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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres
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Boekenfoyer
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De Dingen Des Levens Afl. 13110
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Best Books 2021
Eclips TV In Beweging Afl. 11
Yesterday Kerst
Breedbeeld filmgala
Witse De Film
De Corona Quiz
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Pasen
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8294
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17:05

Eclips en Vrienden BV - Hugo Broos
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17:45

De Wensenboom Namiddag
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De Dingen Des Levens Afl. 13111
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8295
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Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Op Bezoek: Haar, het zwarte goud
Gorongasa Park
De Daken van Buenos Aires
Op Bezoek: Het woud in je bord
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres

30/12/2021

23:10

Moatje

30/12/2021
31/12/2021

23:35
0:00

Best Books 2021
The Maria Lang Mysteries

uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Nicole blijft wanhopig omdat ze Holly niet kan opvoeden. Jennifer ontdekt het pakje brieven dat Eric aan Nicole schreef.
Deimos beschimpt Hope en Rafe omdat ze de laatste aanklacht tegen hem hebben laten vallen. Steve confronteert Jade en
Tripp met de verrassing die ze in petto hebben voor Kayla.
Best Books 2021 - Afl. 4/6
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Kerstaflevering: Kerstspecial 2021
Breedbeeld filmgala
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Ridge is weer welkom bij Brooke en er volgt een romantische nacht vol passie. Liam en Hope herenigen hun familie
met de hulp van een uiterst creatieve Douglas.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).
Vandaag is Hugo Broos te gast.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Nicole en Brady zijn stomverbaasd als ze Chloe op hun stoep vinden. Wanneer Rafe Arianna afzet, maken Chad en Gabi hem
duidelijk dat ze samen willen zijn. Abigail is geschokt als ze Chad en Gabi samen aantreft! Hope werkt hard aan de
drugszaak van Deimos terwijl ze ook haar best doet om Dario's duistere zaakjes te onderzoeken. Deimos vertelt zijn
handlangers over zijn plan om de amulet van Sonny te stelen.
Shauna wekt Quinns interesse als ze een geheimpje deelt dat Ridge zou kunnen beïnvloeden. Sally ontwijkt de gerichte
vragen van Wyatt, terwijl ze de berichtjes van dokter Escobar negeert.
Smaakmakkers winter 2021 - afl 6
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Haar, het zwarte goud, India
Gorongasa Park Deel 2
De Daken van Buenos Aires
Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
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)
Best Books 2021- - Afl. 5/6
Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen in Einars woonplaats
Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van Pucks vader,
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Breedbeeld filmgala
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Met de trein reizen
Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Op Bezoek: Haar, het zwarte goud
Gorongasa Park
De Daken van Buenos Aires
Op Bezoek: Het woud in je bord
Thee Met Een Verhaal 18
Mooi en Meedogenloos Afl. 8295
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7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13111
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9:00
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De Rolkrant 31.12
Vieringen
Kerk in Nood - Kerstvideo's
Kracht van de stilte
Dicte

31/12/2021

11:00

De Wensenboom Ochtend
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31/12/2021

11:10
11:20

Clips à la carte Oudejaar
Aan Het Juiste Adres

31/12/2021
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12:00
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Best Books 2021
De Dingen Des Levens Afl. 13111
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Eclips TV In Beweging Afl. 12
Mini Nieuwjaarsconcerten
Breedbeeld filmgala
De bruid zonder bed

31/12/2021

15:45

De Corona Quiz

31/12/2021

16:00

Pasen

professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het gazon die met
een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Breedbeeld filmgala
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.
Rustig met de trein reizen Afl. 2
Smaakmakkers winter 2021 - afl 6
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Haar, het zwarte goud, India
Gorongasa Park Deel 2
De Daken van Buenos Aires
Het woud in je bord, Nieuw-Zeeland
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Shauna wekt Quinns interesse als ze een geheimpje deelt dat Ridge zou kunnen beïnvloeden. Sally ontwijkt de gerichte
vragen van Wyatt, terwijl ze de berichtjes van dokter Escobar negeert.
Nicole en Brady zijn stomverbaasd als ze Chloe op hun stoep vinden. Wanneer Rafe Arianna afzet, maken Chad en Gabi hem
duidelijk dat ze samen willen zijn. Abigail is geschokt als ze Chad en Gabi samen aantreft! Hope werkt hard aan de
drugszaak van Deimos terwijl ze ook haar best doet om Dario's duistere zaakjes te onderzoeken. Deimos vertelt zijn
handlangers over zijn plan om de amulet van Sonny te stelen.
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?
Kracht van de stilte
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
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, ...
Oudejaar 2021. Verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Jan Bardi en
gasten Margriet Hermans, Luc Verhoeven en Mireille Jose Begijn
Best Books 2021- - Afl. 5/6
Nicole en Brady zijn stomverbaasd als ze Chloe op hun stoep vinden. Wanneer Rafe Arianna afzet, maken Chad en Gabi hem
duidelijk dat ze samen willen zijn. Abigail is geschokt als ze Chad en Gabi samen aantreft! Hope werkt hard aan de
drugszaak van Deimos terwijl ze ook haar best doet om Dario's duistere zaakjes te onderzoeken. Deimos vertelt zijn
handlangers over zijn plan om de amulet van Sonny te stelen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Mini nieuwjaarsconcert Anne Cambier & I Justiniani , Klinken op 2021
Breedbeeld filmgala
Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat
haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef
en Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi
op het spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
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Clips à la carte Oudejaar
Mooi en Meedogenloos Afl. 8295
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Best Books 2021
Yesterday Nieuwjaarsspecial
Nieuwjaarswensen 2022
De Dingen Des Levens Afl. 13112
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8296
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Tijd voor de revue
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Oudejaar Bobby Setter Band Live
Nieuwjaarswensen 2022
Zaman
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22:40
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0:05
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Lachen geblazen
Clips à la carte Oudejaar
Nieuwjaarswensen 2022
André Rieu van oud naar nieuw
Nieuwjaarswensen 2022
Jan Smit Live in Ahoy
Pareltjes
De omhelzing
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De Alpen
Stapland
Thee Met Een Verhaal 19
Walking the camino
Nieuwjaarswensen 2022
De Rolkrant 01.01
Vieringen
Eclips en Vrienden Zorg - Geluksprofessor
Hans Hinterseer
De Wensenboom Ochtend
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Clips à la carte Nieuwjaar
Yesterday Nieuwjaarsspecial
MuziekSpecial: Music Show Scotland
Breedbeeld filmgala
Kinderen van Zeppos

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Oudejaar 2021. Verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Shauna wekt Quinns interesse als ze een geheimpje deelt dat Ridge zou kunnen beïnvloeden. Sally ontwijkt de gerichte
vragen van Wyatt, terwijl ze de berichtjes van dokter Escobar negeert.
Best Books 2021 - - Afl. 6/6
Nieuwjaarsspecial: De jaren 50
Nieuwjaarswensen 2022 - deel 1
Chad en Gabi zijn verbaasd te horen over Kate en Andre's nieuwe verbintenis. Victor is opgelucht dat Sonny terug is van
het eiland, maar als hij de "sleutels van het koninkrijk" overhandigt aan zijn neef, waarschuwt hij dat Sonny voor een aantal
moeilijke beslissingen kan komen te staan. Theo wil met Claire praten over wat er tussen hen is gebeurd. Lani moedigt Eli aan
om zijn moeder te bellen.
Quinn is in extase als ze bewijs vindt dat Brooke zal vernietigen. Sally is bang als dokter Escobar een onverwacht
huisbezoek maakt vanwege haar diagnose.
Nievejarke zoete! (afl. 7) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. 'Nieuwjaar zingen': een oud volksgebruik, waarbij kinderen van deur
tot deur hun beste wensen al zingend overmaken.
Oudejaar met Bobby Setter Band Live
Nieuwjaarswensen 2022 - deel 2
Zaman is een integere, gedreven politierechercheur. In zijn onderzoek zit hij op het spoor van de machtige ondernemer
Collas, die in verbinding staat met de louche nachtclubeigenaar Kaplan. 1983. Marc Janssen
Lachen geblazen
Oudejaar 2021. Verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Nieuwjaarswensen 2022 - deel 3
Met André Rieu van oud naar nieuw
Nieuwjaarswensen 2022 - deel 4
Jan Smit Live in Ahoy
Pareltjes van muziek van oud naar nieuw en nieuwjaarsboodschap
Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze
aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich
aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om.
1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel 16+
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Op stap langs de Camino (Spanje)
Nieuwjaarswensen 2022 - deel 8
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Hans Hinterseer
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, ...
Nieuwjaar 2022. Programma van Michel Follet
Nieuwjaarsspecial: De jaren 50
MuziekSpecial Music Show Scotland
Breedbeeld filmgala
Kinderen van Zeppos
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Soleil des hyènes
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Kinderen van Zeppos
Clips à la carte Nieuwjaar
De Wensenboom Namiddag
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Gorongasa Park
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Naar de markt Toulouse
En Route
Wijn uit de Okanaganvallei
Wijnland - Engeland
Clips à la carte Nieuwjaar
Moatje
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Kinderen van Zeppos
The Maria Lang Mysteries

2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022

2:05
3:05
3:40
4:00
4:20
5:20
5:45
6:15
6:45
7:00
8:00

Gorongasa Park
Vlamingen in Rome
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Naar de markt Toulouse
En Route
Wijn uit de Okanaganvallei
Wijnland - Engeland
Thee Met Een Verhaal 20
Vieringen
De Rolkrant 02.01

Doelen en middelen - 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
Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van
zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van
een begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben,
Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Buitenlandse projectontwikkelaars veranderen een Noordafrikaans vissersdorpje in een modern toeristencentrum zonder
rekening te houden met de plaatselijke bevolking. Het is gedaan met het vredige bestaan en de armen zijn de eerste
slachtoffers. Alleen een kleine bovenlaag, zoals winkeliers, vaart er wel bij.
Kinderen van Zeppos
Nieuwjaar 2022. 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 6
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
En route special met Ben Roelants
Wijn uit de Okanaganvallei
Engeland, God Save Champagne
Nieuwjaar 2022. Programma van 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 5)
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)
Kinderen van Zeppos
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.
Gorongasa Park Deel 6
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
En route special met Ben Roelants
Wijn uit de Okanaganvallei
Engeland, God Save Champagne
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022

9:00
9:30
10:10
11:00

Jan Van Eyck In Miniatuur
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
Jan Smit Live in Ahoy
De Wensenboom Ochtend

2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022

11:10
11:30
12:10
13:15
13:20
13:40
14:00

Clips à la carte
De Herkenwijsjes
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
Kinderen van Zeppos
Mini Nieuwjaarsconcerten
De Ordonnans

2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022

15:35
16:00
16:50

Clips à la carte
Samana Tv
Tijd voor de revue

2/1/2022
2/1/2022

17:05
17:55

De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag

2/1/2022
2/1/2022

18:05
18:20

Kinderen van Zeppos
Mooi en Meedogenloos Afl. 8293

2/1/2022

18:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8294

2/1/2022

19:15

Mooi en Meedogenloos Afl. 8295

2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
2/1/2022
3/1/2022

19:45
20:45
21:45
22:05
22:55
23:10
23:25
23:55
0:15

De Daken van Barcelona
De Alpen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Stapland
Smaakmakkers winter 2021
Clips à la carte
Sportbeat op zondag
Kinderen van Zeppos
The Maria Lang Mysteries

3/1/2022

1:55

Met de trein de nacht in

Jan Van Eyck In Miniatuur
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Jan Smit Live in Ahoy
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
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 107de aflevering
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 5/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kinderen van Zeppos
Mini nieuwjaarsconcert Anne Cambier & I Justiniani , Klinken op 2021
Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om in zijn
cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven.
Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein
die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon
in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette.
1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
Nievejarke zoete! (afl. 7) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. 'Nieuwjaar zingen': een oud volksgebruik, waarbij kinderen van deur
tot deur hun beste wensen al zingend overmaken.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 106de 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, ...
Kinderen van Zeppos
Steffy deelt met Ridge en Brooke welke rol ze heeft gespeeld in Thomas' manipulatie van Hope en Liam. Douglas heeft
een verrassing in petto voor Liam, Hope en baby Beth.
Ridge is weer welkom bij Brooke en er volgt een romantische nacht vol passie. Liam en Hope herenigen hun familie
met de hulp van een uiterst creatieve Douglas.
Shauna wekt Quinns interesse als ze een geheimpje deelt dat Ridge zou kunnen beïnvloeden. Sally ontwijkt de gerichte
vragen van Wyatt, terwijl ze de berichtjes van dokter Escobar negeert.
De Daken van Barcelona
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 6
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
Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman.
Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van
de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood
gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

3/1/2022
3/1/2022
3/1/2022
3/1/2022
3/1/2022
3/1/2022
3/1/2022

2:55
3:55
4:55
5:15
6:05
6:25
6:45

De Daken van Barcelona
De Alpen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Stapland
Smaakmakkers winter 2021
Thee Met Een Verhaal 10
Mooi en Meedogenloos Afl. 8296

3/1/2022

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13112

De Daken van Barcelona
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 6
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Quinn is in extase als ze bewijs vindt dat Brooke zal vernietigen. Sally is bang als dokter Escobar een onverwacht
huisbezoek maakt vanwege haar diagnose.
Chad en Gabi zijn verbaasd te horen over Kate en Andre's nieuwe verbintenis. Victor is opgelucht dat Sonny terug is van
het eiland, maar als hij de "sleutels van het koninkrijk" overhandigt aan zijn neef, waarschuwt hij dat Sonny voor een aantal
moeilijke beslissingen kan komen te staan. Theo wil met Claire praten over wat er tussen hen is gebeurd. Lani moedigt Eli aan
om zijn moeder te bellen.

