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De Rolkrant 03.01
Vieringen
Kerk in Nood - Kerstvideo's
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Kloosterlingen
Dicte
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11:00

De Wensenboom Ochtend
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11:10
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Maandag
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Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 13112
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13:00
13:05
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Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 13
Yesterday Nieuwjaarsspecial
De Domeinen Ditvoorst
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15:45

De Corona Quiz

3/1/2022

16:00

Ten Huize Goetgebuer

3/1/2022
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16:20
16:35

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8296

3/1/2022
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17:00
17:20

Eclips en Vrienden Zorg - Euthanasie
Mensen van overal

3/1/2022

17:45

De Wensenboom Namiddag

3/1/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13113

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
De kerstperiode is niet voor iedereen even aangenaam. Kerk in Nood geeft het woord aan enkele ontheemden uit
Burkina Faso
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 6/15
Zieke geest (deel 2/2, afl 26). 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, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Johan Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Lachen geblazen
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Nieuwjaarsspecial: De jaren 50
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
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Chad en Gabi zijn verbaasd als ze de nieuwe verbintenis van Kate en Andre vernemen. Victor is opgelucht dat Sonny terug is
van het eiland, maar terwijl hij de "sleutels van het koninkrijk" aan zijn neef overhandigt, waarschuwt hij dat Sonny wel
eens voor moeilijke beslissingen zou kunnen komen te staan. Theo wil met Claire praten over wat er tussen hen is gebeurd.
Lani moedigt Eli aan om zijn moeder te bellen.

3/1/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8297

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

19:00
19:55
20:25
20:50
21:10
21:35
22:15
22:25

Samana Tv
Met de trein reizen
Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika
Smaakmakkers winter 2021
Wijnland - Patagonië
Kongo - Oman - Nepal
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Maandag
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Met de trein reizen
Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika
Smaakmakkers winter 2021
Wijnland - Patagonië
Kongo - Oman - Nepal
Rustig de nacht door
Rustig de nacht door
Tussenlanding Stockholm
Thee Met Een Verhaal 16
Mooi en Meedogenloos Afl. 8297
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07:15

De Dingen Des Levens Afl. 13113
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De Rolkrant 04.01
Vieringen
Kloosterlingen
Dicte
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11:00

De Wensenboom Ochtend
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11:10
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag
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4/1/2022
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Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 13113

4/1/2022

13:00

Denderland TV

Eric geeft Quinn onbewust de perfecte gelegenheid om haar plan in beweging te zetten. Bij een uitbarsting tussen Sally
en Penny wordt de verwoestende waarheid over Sally onthuld.
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika
Smaakmakkers winter 2021 - afl 5
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Kongo - Oman - Nepal
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Johan Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika
Smaakmakkers winter 2021 - afl 5
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Kongo - Oman - Nepal
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Eric geeft Quinn onbewust de perfecte gelegenheid om haar plan in beweging te zetten. Bij een uitbarsting tussen Sally
en Penny wordt de verwoestende waarheid over Sally onthuld.
Chad en Gabi zijn verbaasd als ze de nieuwe verbintenis van Kate en Andre vernemen. Victor is opgelucht dat Sonny terug is
van het eiland, maar terwijl hij de "sleutels van het koninkrijk" aan zijn neef overhandigt, waarschuwt hij dat Sonny wel
eens voor moeilijke beslissingen zou kunnen komen te staan. Theo wil met Claire praten over wat er tussen hen is gebeurd.
Lani moedigt Eli aan om zijn moeder te bellen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 7/15
De prijs van verslaving (Deel 1/2, afl. 27). De politie onderzoekt de overval op de kluis van een pretpark. Rose vertelt het
nieuws tegen haar minnaar. Anne heeft het moeilijk met haar nieuwe baan.
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 Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Lachen geblazen
Chad en Gabi zijn verbaasd als ze de nieuwe verbintenis van Kate en Andre vernemen. Victor is opgelucht dat Sonny terug is
van het eiland, maar terwijl hij de "sleutels van het koninkrijk" aan zijn neef overhandigt, waarschuwt hij dat Sonny wel
eens voor moeilijke beslissingen zou kunnen komen te staan. Theo wil met Claire praten over wat er tussen hen is gebeurd.
Lani moedigt Eli aan om zijn moeder te bellen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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Eclips TV In Beweging Afl. 14
André Rieu op zijn best
Het einde van de reis
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Op de Sofa met Seka
De Corona Quiz
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8297
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Eclips en Vrienden Zorg - Niet Aangeboren Hersenletsel
De Wensenboom Namiddag
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De Dingen Des Levens Afl. 13114
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Naar de markt Palermo
En Route Indonesië
En Route Indonesië 2
De Alpen
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
Samana Tv
Clips à la carte
Pasen
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Denderland TV
Sportbeat op dinsdag
Dicte - dubbel
Naar de markt Palermo
En Route Indonesië
En Route Indonesië 2
De Alpen
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
André Rieu - fragment uit een live optreden
Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht
haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger
te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt,
bereidt de hele familie zich hierop voor. 1981.
Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.
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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Eric geeft Quinn onbewust de perfecte gelegenheid om haar plan in beweging te zetten. Bij een uitbarsting tussen Sally
en Penny wordt de verwoestende waarheid over Sally onthuld.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
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 genieten van het gezinsgeluk met Holly en praten vrolijk over de toekomst. Paul verlaat het ziekenhuis en
John vertelt hem dat hij Salem zal verlaten voor een opdracht. Deimos ontmoet zijn hulpje, en bespreekt zijn plan om
de amulet van Sonny te krijgen.
Flo negeert Katies oordeel en bezoekt Sally, vastbesloten hun meningsverschillen op te lossen. Donna is stomverbaasd als
ze bij toeval ziet hoe Brooke Katie verraadt.
Naar de markt te Palermo (Italië)
En Route te Indonesië deel 1
En Route Indonesië Deel 2
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Naar de markt te Palermo (Italië)
En Route te Indonesië deel 1
En Route Indonesië Deel 2
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
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Met de trein de nacht in
Thee Met Een Verhaal 17
Mooi en Meedogenloos Afl. 8298
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De Dingen Des Levens Afl. 13114
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De Rolkrant 05.01
Vieringen
Kloosterlingen
Dicte
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Woensdag
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Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 13114
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Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 15
The best of the Bobby Setter Band Live
Boskaatje
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De Corona Quiz
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Ten Huize Goetgebuer
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8298
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Eclips en Vrienden Zorg - Darmkanker
De Wensenboom Namiddag

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
Flo negeert Katies oordeel en bezoekt Sally, vastbesloten hun meningsverschillen op te lossen. Donna is stomverbaasd als
ze bij toeval ziet hoe Brooke Katie verraadt.
Nicole en Brady genieten van het gezinsgeluk met Holly en praten vrolijk over de toekomst. Paul verlaat het ziekenhuis en
John vertelt hem dat hij Salem zal verlaten voor een opdracht. Deimos ontmoet zijn hulpje, en bespreekt zijn plan om
de amulet van Sonny te krijgen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 8/15
De prijs van verslaving (Deel 2/2, afl. 28). De politie denkt dat de ontvoerder een gokverslaafde is. Er worden geruchten
over Nina verspreid. Dicte gaat undercover in een casino, maar komt hier in de problemen.
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 Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Lachen geblazen
Nicole en Brady genieten van het gezinsgeluk met Holly en praten vrolijk over de toekomst. Paul verlaat het ziekenhuis en
John vertelt hem dat hij Salem zal verlaten voor een opdracht. Deimos ontmoet zijn hulpje, en bespreekt zijn plan om
de amulet van Sonny te krijgen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 4/6
Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf
te verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens
de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre.
België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Flo negeert Katies oordeel en bezoekt Sally, vastbesloten hun meningsverschillen op te lossen. Donna is stomverbaasd als
ze bij toeval ziet hoe Brooke Katie verraadt.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
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, ...
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Groentips
Van droom tot tuin
Lekker Weg
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Afrika op stelten
Stapland
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Woensdag

5/1/2022

23:10

Pasen

5/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022

23:35
23:45
01:20
02:30
02:55
03:25
03:50
04:20
04:45
05:45

Denderland TV
Dicte - dubbel
Rustig de nacht door
Groentips
Van droom tot tuin
Lekker Weg
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Afrika op stelten
Stapland
Zuid-Afrika 3

6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022

06:10
06:35
06:45

Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Thee Met Een Verhaal 18
Mooi en Meedogenloos Afl. 8299

6/1/2022

07:15

De Dingen Des Levens Afl. 13115

6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022

08:00
09:00
09:45
10:15

De Rolkrant 06.01
Vieringen
Kloosterlingen
Dicte

6/1/2022

11:00

De Wensenboom Ochtend

6/1/2022
6/1/2022

11:10
11:20

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

6/1/2022

12:05

Lachen geblazen

De samenwerking tussen Nicole en Eric is ongemakkelijk. Claire zal Jade nooit vergeven voor het maken van de sex-tape.
Tripp maakt van de gelegenheid gebruik om Kayla neer te halen. Jade hoopt dat Tripp haar vernietigt. Anjelica vertelt
Jennifer en Adrienne dat ze de lening die ze hebben afgesloten voor de Spectator gaat terugvorderen.
Brooke en Donna proberen uit alle macht de belastende video te verwijderen, voordat iemand deze ziet. Flo merkt iets
vreemds aan hoe Sally tegen Wyatt doet, en dat versterkt haar zorgen over Sally's ware bedoelingen.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 15)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Afrika op stelten
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Johan Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust. Noord-Europa
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 15)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Afrika op stelten
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
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 3)
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Brooke en Donna proberen uit alle macht de belastende video te verwijderen, voordat iemand deze ziet. Flo merkt iets
vreemds aan hoe Sally tegen Wyatt doet, en dat versterkt haar zorgen over Sally's ware bedoelingen.
De samenwerking tussen Nicole en Eric is ongemakkelijk. Claire zal Jade nooit vergeven voor het maken van de sex-tape.
Tripp maakt van de gelegenheid gebruik om Kayla neer te halen. Jade hoopt dat Tripp haar vernietigt. Anjelica vertelt
Jennifer en Adrienne dat ze de lening die ze hebben afgesloten voor de Spectator gaat terugvorderen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 9/15
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
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 Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Lachen geblazen

6/1/2022

12:20

De Dingen Des Levens Afl. 13115

6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022

13:00
13:05
13:20
13:55

Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 16
Yesterday Nieuwjaarsspecial
Roem van 't regiment

6/1/2022
6/1/2022

15:25
15:45

Haar Naam Was
De Corona Quiz

6/1/2022

16:00

Ten Huize Goetgebuer

6/1/2022
6/1/2022

16:20
16:35

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8299

6/1/2022
6/1/2022

17:05
17:45

Eclips en Vrienden Zorg - Beweging en Voeding
De Wensenboom Namiddag

6/1/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13116

6/1/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8300

6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022
6/1/2022

19:00
19:20
19:40
20:00
21:00
21:55
22:15
22:25

Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Gorongasa Park
De Daken van New York
En route special
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Donderdag

6/1/2022

23:10

Pasen

6/1/2022
6/1/2022
7/1/2022

23:35
23:45
01:20

Denderland TV
Dicte - dubbel
Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog

De samenwerking tussen Nicole en Eric is ongemakkelijk. Claire zal Jade nooit vergeven voor het maken van de sex-tape.
Tripp maakt van de gelegenheid gebruik om Kayla neer te halen. Jade hoopt dat Tripp haar vernietigt. Anjelica vertelt
Jennifer en Adrienne dat ze de lening die ze hebben afgesloten voor de Spectator gaat terugvorderen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Nieuwjaarsspecial: De jaren 50
Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport
beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem
aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge
bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie
Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Brooke en Donna proberen uit alle macht de belastende video te verwijderen, voordat iemand deze ziet. Flo merkt iets
vreemds aan hoe Sally tegen Wyatt doet, en dat versterkt haar zorgen over Sally's ware bedoelingen.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
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, ...
Inwoners van Salem komen bij elkaar in het huis van Martin om de redding van het Griekse eiland te vieren en om aandacht
te vragen voor het Horton Center. Paul is gealarmeerd als hij ontdekt dat Sonny het vervloekte amulet heeft.
Paul ziet Deimos en gaat achter hem aan, maar Deimos rekent met hem af.
Quinn plaagt Brooke met de video en daardoor wordt Brooke alleen maar kwader op Quinn. De gasten arriveren voor
het feest van Brooke en Ridge, maar Brooke is nergens te bekennen.
Smaakmakkers winter 2021 - afl 7
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van New York
Op stap met Ben Roelants
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Johan Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway,

7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022

02:20
03:00
03:20
03:40
04:00
05:00
05:55
06:15
06:35
06:45

Met de trein reizen
Smaakmakkers winter 2021
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Gorongasa Park
De Daken van New York
En route special
En Route Cruises
Thee Met Een Verhaal 19
Mooi en Meedogenloos Afl. 8300

7/1/2022

07:15

De Dingen Des Levens Afl. 13116

7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022

08:00
09:00
09:45
09:55
10:15

De Rolkrant 07.01
Vieringen
Kerk in Nood - Kerstvideo's
Kloosterlingen
Dicte

7/1/2022

11:00

De Wensenboom Ochtend

7/1/2022
7/1/2022

11:10
11:20

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag

7/1/2022
7/1/2022

12:05
12:20

Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 13116

7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022

13:00
13:05
13:25
14:15
15:45

Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 17
Samana Tv
Jan Cox, a painter's odyssey
De Corona Quiz

7/1/2022

16:00

Ten Huize Goetgebuer

7/1/2022
7/1/2022

16:20
16:35

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8300

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.
Rustig met de trein reizen Afl. 4
Smaakmakkers winter 2021 - afl 7
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 3
De Daken van New York
Op stap met Ben Roelants
En route Cruises
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Quinn plaagt Brooke met de video en daardoor wordt Brooke alleen maar kwader op Quinn. De gasten arriveren voor
het feest van Brooke en Ridge, maar Brooke is nergens te bekennen.
Inwoners van Salem komen bij elkaar in het huis van Martin om de redding van het Griekse eiland te vieren en om aandacht
te vragen voor het Horton Center. Paul is gealarmeerd als hij ontdekt dat Sonny het vervloekte amulet heeft.
Paul ziet Deimos en gaat achter hem aan, maar Deimos rekent met hem af.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
De kerstperiode is niet voor iedereen even aangenaam. Kerk in Nood geeft het woord aan enkele ontheemden uit Libanon
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 10/15
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
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 Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
Lachen geblazen
Inwoners van Salem komen bij elkaar in het huis van Martin om de redding van het Griekse eiland te vieren en om aandacht
te vragen voor het Horton Center. Paul is gealarmeerd als hij ontdekt dat Sonny het vervloekte amulet heeft.
Paul ziet Deimos en gaat achter hem aan, maar Deimos rekent met hem af.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
Jan Cox, a painter's odyssey
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Quinn plaagt Brooke met de video en daardoor wordt Brooke alleen maar kwader op Quinn. De gasten arriveren voor

7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022

17:05
17:25
17:45

Eclips en Vrienden Zorg - Huisartsen
Dagverzorgingscentrum
De Wensenboom Namiddag

7/1/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13117

7/1/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8301

7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022

19:00
19:30
20:00
21:00

Tussenlanding Stockholm
Tussenlanding Buiten-Hebriden
Naar de markt Palermo
Mensen van overal

7/1/2022
7/1/2022

21:30
22:00

Lavaux, wijn uit de alpen
Europa Park 2019

7/1/2022
7/1/2022

22:15
22:25

Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag

7/1/2022

23:10

Pasen

7/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022

23:35
23:45
01:20
01:50
02:20
03:20

Denderland TV
Dicte - dubbel
Tussenlanding Stockholm
Tussenlanding Buiten-Hebriden
Naar de markt Palermo
Mensen van overal

8/1/2022
8/1/2022

03:50
04:20

Lavaux, wijn uit de alpen
Europa Park 2019

8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022

04:40
05:50
06:30
06:40
07:00
08:00
09:00
09:45
10:10
11:00

Rustig de nacht door
Met de trein reizen
Thee Met Een Verhaal 20
Op bezoek naar Zillertal
Hemelbestormers
De Rolkrant 08.01
Vieringen
Kloosterlingen
Salvatore Adamo
De Wensenboom Ochtend

8/1/2022

11:10

Yesterday

het feest van Brooke en Ridge, maar Brooke is nergens te bekennen.
Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.
Info over een dagverzorgingscentrum
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, ...
Het feest in huize Martin wordt hard getroffen door het plan van Deimos. Sonny zoekt naar de vermiste Paul, terwijl Gabi
op zoek gaat naar Chad. JJ en Lani maken ruzie. Rafe stelt Hope een serieuze vraag. Broedende Victor heeft een nachtmerrie
gehad dat Sonny in de problemen zit. Maggie troost hem.
Bridget brengt een verrassingsbezoekje aan Los Angeles om het feest van Brooke en Ridge bij te wonen. Het gaat al gauw
mis voor Brooke en Bill als Quinn haar plan uitvoert.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Naar de markt te Palermo (Italië)
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
Lavaux, wijn uit de alpen
Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Johan Persyn en
gasten Brigitte Raskin, Danny Braem, Erik Rinckhout.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Naar de markt te Palermo (Italië)
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
Lavaux, wijn uit de alpen
Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 11/15
Muziekspecial met Salvatore Adamo
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, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1961 (afl 1 - 2022)

8/1/2022
8/1/2022

11:40
12:00

Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 13115

8/1/2022

12:40

De Dingen Des Levens Afl. 13116

8/1/2022
8/1/2022

13:25
13:26

Kinderen van Zeppos
Dicte - dubbel

8/1/2022

15:00

Na de liefde

8/1/2022

16:30

Ten Huize Goetgebuer

8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022

16:55
17:15
18:50
18:55

Haar Naam Was
Breedbeeld
Kinderen van Zeppos
De Wensenboom Namiddag

8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
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19:00
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20:25
21:25
21:55
22:25
22:55
23:25

Gorongasa Park
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Naar de markt Zagreb
En Route Around the world
De wijngaarden van het Wilde Westen
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Wijnland -Duitsland
Pasen

8/1/2022
8/1/2022
9/1/2022

23:50
23:55
00:05

Denderland TV
Kinderen van Zeppos
Dicte - dubbel

Lachen geblazen
De samenwerking tussen Nicole en Eric is ongemakkelijk. Claire zal Jade nooit vergeven voor het maken van de sex-tape.
Tripp maakt van de gelegenheid gebruik om Kayla neer te halen. Jade hoopt dat Tripp haar vernietigt. Anjelica vertelt
Jennifer en Adrienne dat ze de lening die ze hebben afgesloten voor de Spectator gaat terugvorderen.
Inwoners van Salem komen bij elkaar in het huis van Martin om de redding van het Griekse eiland te vieren en om aandacht
te vragen voor het Horton Center. Paul is gealarmeerd als hij ontdekt dat Sonny het vervloekte amulet heeft.
Paul ziet Deimos en gaat achter hem aan, maar Deimos rekent met hem af.
Kinderen van Zeppos
Wet en plicht - 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 antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.
Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos
in Brussel rond. 1983.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops
Compilatie Breedbeeld
Kinderen van Zeppos
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Gorongasa Park Deel 1
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca
De wijngaarden van het Wilde Westen
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kinderen van Zeppos
Geweld en macht (dubbele aflevering) Dicte is net klaar met het afnemen van een interview met de prominente politica
Francesca Olsen wanneer er vlakbij een bom afgaat. De explosie doodt een jonge vrouw, Miriam, maar Dicte is ervan
overtuigd dat Francesca het werkelijke doelwit was. Ze vindt het echter moeilijk om anderen daarvan te overtuigen.
Dat geldt niet in de minste plaats voor Francesca. Peter, de zoon van Dicte, is net uit de gevangenis ontslagen en de politie
treft zijn vingerafdrukken op de plaats delict aan. Alles wijst erop dat hij de jaloerse ex-vriend van Miriam was en de politie
is er zeker van dat ze de juiste man hebben gevonden. Dicte is er echter van overtuigd dat de rechercheurs het bij het
verkeerde eind hebben, maar om dat te bewijzen moet ze Peter vinden voordat zij dat doen...
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022

01:40
02:50
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Rustig de nacht door
Gorongasa Park
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Naar de markt Zagreb
En Route Around the world
De wijngaarden van het Wilde Westen
Wijnland -Duitsland
Thee Met Een Verhaal 21
Vieringen
De Rolkrant 09.01
Braambos: De Zin van het Gebed
Abdij van Averbode - Ochtendgebed
La Mascarade 2
De Wensenboom Ochtend
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9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022

11:10
12:05
12:10
13:15
13:20
13:40
13:50

De Herkenwijsjes
Lachen geblazen
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
Kinderen van Zeppos
Mini Nieuwjaarsconcerten
Sempre piu difficile

9/1/2022

15:20

Wat Doen We Met De Liefde
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9/1/2022

17:00
17:45

De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag
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17:55
18:05
18:20

Denderland TV
Kinderen van Zeppos
Mooi en Meedogenloos Afl. 8298
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18:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8299
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8300
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De Daken van Buenos Aires
De Alpen
Op bezoek naar Zillertal
Stapland
Smaakmakkers winter 2021

We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Gorongasa Park Deel 1
Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca
De wijngaarden van het Wilde Westen
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
De Zin van het Gebed, Broeder Stockman, Broeders van Liefde
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
La Mascarade van Wolf Hoeyberghs met Dirk Brossé als dirigent - deel 2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 108de aflevering
Lachen geblazen
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 6/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kinderen van Zeppos
Mini nieuwjaarsconcert Anne Cambier & I Justiniani , Klinken op 2021
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
1957. Een groepje levenslustige muzikanten krijgen een contract om te spelen op een passagiersschip voor een kruisvaart
langs de havens van de Middellandse Zee. Hun contract zegt dat zij een zangeres moeten hebben. Zij gaan op zoek en
de gevonden zangeres blijkt een goede kennis te zijn van één van de muzikanten, maar dat moet een groot geheim blijven.
Al de anderen worden smoorverliefd op haar. We zien de Woodpeckers, Jef en Cois Cassiers als twee Sultans.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 107de aflevering
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kinderen van Zeppos
Flo negeert Katies oordeel en bezoekt Sally, vastbesloten hun meningsverschillen op te lossen. Donna is stomverbaasd als
ze bij toeval ziet hoe Brooke Katie verraadt.
Brooke en Donna proberen uit alle macht de belastende video te verwijderen, voordat iemand deze ziet. Flo merkt iets
vreemds aan hoe Sally tegen Wyatt doet, en dat versterkt haar zorgen over Sally's ware bedoelingen.
Quinn plaagt Brooke met de video en daardoor wordt Brooke alleen maar kwader op Quinn. De gasten arriveren voor
het feest van Brooke en Ridge, maar Brooke is nergens te bekennen.
De Daken van Buenos Aires
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 7
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Sportbeat op zondag
Kinderen van Zeppos
The Maria Lang Mysteries
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Met de trein de nacht in
De Daken van Buenos Aires
De Alpen
Op bezoek naar Zillertal
Stapland
Smaakmakkers winter 2021
Thee Met Een Verhaal 22
Mooi en Meedogenloos Afl. 8301

10/1/2022

07:15

De Dingen Des Levens Afl. 13117

Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Kinderen van Zeppos
Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner.
Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden
waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
De Daken van Buenos Aires
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Smaakmakkers winter 2021 - afl 7
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Bridget brengt een verrassingsbezoekje aan Los Angeles om het feest van Brooke en Ridge bij te wonen. Het gaat al gauw
mis voor Brooke en Bill als Quinn haar plan uitvoert.
Het feest in huize Martin wordt hard getroffen door het plan van Deimos. Sonny zoekt naar de vermiste Paul, terwijl Gabi
op zoek gaat naar Chad. JJ en Lani maken ruzie. Rafe stelt Hope een serieuze vraag. Broedende Victor heeft een nachtmerrie
gehad dat Sonny in de problemen zit. Maggie troost hem.

