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De Dingen Des Levens Afl. 13188

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Libanon.
Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's
Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936 - deel 1/3
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
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 5
Nicole zet vraagtekens bij Brady's slechte humeur en vraagt zich af of er iets is waar ze over moeten praten. Brady verdooft
zijn schuldgevoel door stiekem een shot te nemen en Nicole loopt Chloe tegen het lijf, die haar de echte reden vertelt
waarom Eric Salem verliet. Justin informeert Sonny en Paul over een juridische kwestie.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1984
Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture
geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer. Afl. 7
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
Brooke gaat de strijd aan met Quinn op de huwelijksdag van Ridge en Shauna. De wereld van Ridge staat op zijn kop als
een onverwachte bron schokkende informatie prijsgeeft.
Tussenlanding Apulië, Italië
Salar De Uyuni, Bolivië
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 is stomverbaasd als ze van Chloe hoort dat Eric vertrokken is omdat hij nog steeds verliefd op haar is. Sonny en Paul
vragen Marlena om te proberen de waarheid te achterhalen van de mysterieuze gast. John geeft Paul raad. Chad en Abigail
voltrekken hun huwelijk. Ondertussen, komt Rafe Eli en Gabi tegen die aan het kussen zijn.
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Olympische Spelen Berlijn
Op bezoek naar Malta
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
En route special - Lorraine
En Route Indonesië
Tussenlanding Buiten-Hebriden
Wijnland - Italië
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
De Alpen
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Uw verhaal: Lenteconcert
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Shauna zit in tweestrijd met haar geweten terwijl ze zich voorbereidt op de huwelijksceremonie. Brooke kan het huwelijk
niet tegenhouden en keert terug naar huis, waar ze stuit op een uiterst romantisch voorstel.
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 6
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
Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936 - deel 1/3
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
En Route te Indonesië deel 1
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Italie - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Shauna zit in tweestrijd met haar geweten terwijl ze zich voorbereidt op de huwelijksceremonie. Brooke kan het huwelijk
niet tegenhouden en keert terug naar huis, waar ze stuit op een uiterst romantisch voorstel.
Nicole is stomverbaasd als ze van Chloe hoort dat Eric vertrokken is omdat hij nog steeds verliefd op haar is. Sonny en Paul
vragen Marlena om te proberen de waarheid te achterhalen van de mysterieuze gast. John geeft Paul raad. Chad en Abigail
voltrekken hun huwelijk. Ondertussen, komt Rafe Eli en Gabi tegen die aan het kussen zijn.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven.
De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande uit
katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.
Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936 - deel 2/3
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone
anekdote
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
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
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De Alpen
Het geheim van de drie valleien
De wijnen uit de Alpen 2020

19/4/2022
19/4/2022

22:10
22:30

Clips à la carte
The Team

Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 6
Nicole is stomverbaasd als ze van Chloe hoort dat Eric vertrokken is omdat hij nog steeds verliefd op haar is. Sonny en Paul
vragen Marlena om te proberen de waarheid te achterhalen van de mysterieuze gast. John geeft Paul raad. Chad en Abigail
voltrekken hun huwelijk. Ondertussen, komt Rafe Eli en Gabi tegen die aan het kussen zijn.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de inkwartiering
van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. Het verzet dringt
de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. Filmdebuut van Uytterlinden als
de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van
Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc,
Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
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
Shauna zit in tweestrijd met haar geweten terwijl ze zich voorbereidt op de huwelijksceremonie. Brooke kan het huwelijk
niet tegenhouden en keert terug naar huis, waar ze stuit op een uiterst romantisch voorstel.
Tussenlanding De Saint Lawrence
'Op zoek naar water' van Leo Janssen - Breedbeeld
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 duikt op bij de boerderij van Eric en confronteert hem met de reden waarom hij Salem heeft verlaten.
Na het ondervragen van een persoon van belang, licht Hope Sonny en Paul in. Sonny en Brady ruziën over wie de baas is
over Titan. Victor is niet klaar om te beslissen en hij legt uit waarom.
De getalenteerde modeontwerper Zende Forrester keert terug uit Parijs met belangrijk nieuws. Quinn heeft niet in de gaten
dat Eric haar schunnige videochat met Shauna kan horen.
Naar de markt te Palermo (Italië)
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Het geheim van de drie valleien
De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie.
Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse
wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains,
een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door
tot le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
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Denderland TV
Eclips in beweging MB
Lindsay Dichtbij
Lied van de week

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 7
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
Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture
geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer. Afl. 4
Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936 - deel 2/3
Naar de markt te Palermo (Italië)
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Het geheim van de drie valleien
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
De getalenteerde modeontwerper Zende Forrester keert terug uit Parijs met belangrijk nieuws. Quinn heeft niet in de gaten
dat Eric haar schunnige videochat met Shauna kan horen.
Nicole duikt op bij de boerderij van Eric en confronteert hem met de reden waarom hij Salem heeft verlaten.
Na het ondervragen van een persoon van belang, licht Hope Sonny en Paul in. Sonny en Brady ruziën over wie de baas is
over Titan. Victor is niet klaar om te beslissen en hij legt uit waarom.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de Onbevlekte
Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende manier
van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd.
Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936 - deel 3/3
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
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
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 7
Nicole duikt op bij de boerderij van Eric en confronteert hem met de reden waarom hij Salem heeft verlaten.
Na het ondervragen van een persoon van belang, licht Hope Sonny en Paul in. Sonny en Brady ruziën over wie de baas is
over Titan. Victor is niet klaar om te beslissen en hij legt uit waarom.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Lindsay Dichtbij
Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager
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Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten
van dat ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
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
De getalenteerde modeontwerper Zende Forrester keert terug uit Parijs met belangrijk nieuws. Quinn heeft niet in de gaten
dat Eric haar schunnige videochat met Shauna kan horen.
Tussenlanding Casamance, Senegal
'Op zoek naar water' 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, ...
Nicole biecht aan Eric op dat ze haar liefde voor hem ontkende. Sonny vertelt Kate dat Lucas hun verzoek heeft afgewezen.
Sonny dringt er bij Kate op aan om te helpen de waarheid boven tafel te krijgen. Kate is echter terughoudend.
Maar dan vindt ze de dronken Lucas. Sonny verzekert Paul dat hij wel van hem houdt.
Eric confronteert Quinn, die woest wordt nu haar wereld instort. Ridge en Brooke delen een emotioneel moment wanneer
Carter hun 'lot' onthult.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 8
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
Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture
geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
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hoopt op zijn terugkeer. Afl. 5
Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936 - deel 3/3
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
En route extra
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Eric confronteert Quinn, die woest wordt nu haar wereld instort. Ridge en Brooke delen een emotioneel moment wanneer
Carter hun 'lot' onthult.
Nicole biecht aan Eric op dat ze haar liefde voor hem ontkende. Sonny vertelt Kate dat Lucas hun verzoek heeft afgewezen.
Sonny dringt er bij Kate op aan om te helpen de waarheid boven tafel te krijgen. Kate is echter terughoudend.
Maar dan vindt ze de dronken Lucas. Sonny verzekert Paul dat hij wel van hem houdt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 24/25
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West documentaire 1982, Lakah documentaire 1981
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
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 8
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Nicole biecht aan Eric op dat ze haar liefde voor hem ontkende. Sonny vertelt Kate dat Lucas hun verzoek heeft afgewezen.
Sonny dringt er bij Kate op aan om te helpen de waarheid boven tafel te krijgen. Kate is echter terughoudend.
Maar dan vindt ze de dronken Lucas. Sonny verzekert Paul dat hij wel van hem houdt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Dromen en Diamanten (dubbele aflevering) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het
noodlot toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1984
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
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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
Eric confronteert Quinn, die woest wordt nu haar wereld instort. Ridge en Brooke delen een emotioneel moment wanneer
Carter hun 'lot' onthult.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
En Route Savoi Mont Blanc 1
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Nicole en Eric worden samen wakker op zijn boerderij. Nicole realiseert zich dat ze Brady de waarheid moet vertellen over
haar gevoelens. Sheila is geïrriteerd dat Bonnie haar nog steeds het Kiriakis dienstmeisje laat zijn. Adrienne komt
uit de isoleercel en loopt Hattie tegen het lijf. Adrienne eist dat Hattie haar helpt uit de gevangenis te komen.
Quinns haatgevoelens richting Brooke keren zich tegen haar als zij Quinn confronteert met haar wandaden.
Zoe treedt op de voorgrond als ze een sexy Forrester-ontwerp showt.
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
Gorongasa Park Deel 6
Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
De Daken van Londen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt
zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan
te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen.
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
Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture
geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer. Afl. 6
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West documentaire 1982, Lakah documentaire 1981
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
Gorongasa Park Deel 6
Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
De Daken van Londen
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Quinns haatgevoelens richting Brooke keren zich tegen haar als zij Quinn confronteert met haar wandaden.
Zoe treedt op de voorgrond als ze een sexy Forrester-ontwerp showt.
Nicole en Eric worden samen wakker op zijn boerderij. Nicole realiseert zich dat ze Brady de waarheid moet vertellen over
haar gevoelens. Sheila is geïrriteerd dat Bonnie haar nog steeds het Kiriakis dienstmeisje laat zijn. Adrienne komt
uit de isoleercel en loopt Hattie tegen het lijf. Adrienne eist dat Hattie haar helpt uit de gevangenis te komen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Venezuela
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Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 22/25
Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt
zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan
te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen.
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
Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt
zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan
te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Nicole en Eric worden samen wakker op zijn boerderij. Nicole realiseert zich dat ze Brady de waarheid moet vertellen over
haar gevoelens. Sheila is geïrriteerd dat Bonnie haar nog steeds het Kiriakis dienstmeisje laat zijn. Adrienne komt
uit de isoleercel en loopt Hattie tegen het lijf. Adrienne eist dat Hattie haar helpt uit de gevangenis te komen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland
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
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
Quinns haatgevoelens richting Brooke keren zich tegen haar als zij Quinn confronteert met haar wandaden.
Zoe treedt op de voorgrond als ze een sexy Forrester-ontwerp showt.
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
En Route Le Vaud
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 komt thuis om Brady te vertellen dat ze verliefd is op Eric en de nacht met hem heeft doorgebracht. Kate vertelt
Roman, John en Marlena wat ze te weten is gekomen... en een oude "vriend" is verbonden met de waarheid die ze zoeken.
Bonnie confronteert Victor en vertelt hem dat ze hem heeft horen praten met Xander over een plan om Deimos
te vermoorden.
Liams minachting voor Finn komt aan de oppervlakte. Thomas kookt van woede als Hope Zende iets biedt dat hij wil.
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Tussenlanding Departement Var
Tussenlanding Saint Lawrence
Naar de markt Palermo
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Rustig de nacht door
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Cash ? Cash !

Tussenlanding Het Departement Var
Tussenlanding De Saint Lawrence
Naar de markt te Palermo (Italië)
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt
zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan
te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen.
Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff. Deel 2/2
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
Kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en culture
geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.
Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog
teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben.
Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en
hoopt op zijn terugkeer. Afl. 7
Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 5, Signapore Zuid-Oost Azië documentaire 1985, Vignobles Roch-Cap-de-Rive
documentaire 1980
Tussenlanding Het Departement Var
Tussenlanding De Saint Lawrence
Naar de markt te Palermo (Italië)
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 17/25
MuziekSpecial in het teken van de lente
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 1965
Cultuurkanaal
Nicole en Eric worden samen wakker op zijn boerderij. Nicole realiseert zich dat ze Brady de waarheid moet vertellen over
haar gevoelens. Sheila is geïrriteerd dat Bonnie haar nog steeds het Kiriakis dienstmeisje laat zijn. Adrienne komt
uit de isoleercel en loopt Hattie tegen het lijf. Adrienne eist dat Hattie haar helpt uit de gevangenis te komen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Ieder mens is een eiland, 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
Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om
zijn concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen
en zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten
nemen. 1967. Regisseur Paul Collet. Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest
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En Route met Duitsland 3 Oberammergau
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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
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
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, ...
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg
Gorongasa Park Deel 4
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de Onbevlekte
Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende manier
van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd.
Rijndal
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
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
Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt
zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan
te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014
onder regie van Volker Schlöndorff.
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Gorongasa Park Deel 4
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de Onbevlekte
Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende manier
van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd.
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
Rijndal
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 22/25
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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Kerk in Nood
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De Herkenwijsjes
MuziekSpecial: Music Show Scotland
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Denderland TV
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Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8373
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8375
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En route special - Lorraine
De Daken van Buenos Aires
De Alpen
Along the Garden Route
Stapland
Op Bezoek: Op zoek naar water
Sportbeat op zondag
Beklimmen van de hoogste top
En Route met Duitsland 3 Oberammergau
En route special - Lorraine
De Daken van Buenos Aires
De Alpen
Along the Garden Route

Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Cuba
Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's - Pasen
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
MuziekSpecial in het teken van de lente
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.
MuziekSpecial Music Show Scotland
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Zininzang Bilzen
De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn
ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn eigen
ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden gevangenis op.
Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak.
1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch
Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang
in de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken.
Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden.
Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken,
de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp
zal moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
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
De getalenteerde modeontwerper Zende Forrester keert terug uit Parijs met belangrijk nieuws. Quinn heeft niet in de gaten
dat Eric haar schunnige videochat met Shauna kan horen.
Eric confronteert Quinn, die woest wordt nu haar wereld instort. Ridge en Brooke delen een emotioneel moment wanneer
Carter hun 'lot' onthult.
Quinns haatgevoelens richting Brooke keren zich tegen haar als zij Quinn confronteert met haar wandaden.
Zoe treedt op de voorgrond als ze een sexy Forrester-ontwerp showt.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
De Daken van Buenos Aires
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Op zoek naar water - Leo Janssen
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Beklimmen van de hoogste top
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
De Daken van Buenos Aires
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
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Stapland
Op Bezoek: Op zoek naar water
De Alpen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8376
De Dingen Des Levens Afl. 13192

Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Op zoek naar water - Leo Janssen
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Liams minachting voor Finn komt aan de oppervlakte. Thomas kookt van woede als Hope Zende iets biedt dat hij wil.
Nicole komt thuis om Brady te vertellen dat ze verliefd is op Eric en de nacht met hem heeft doorgebracht. Kate vertelt
Roman, John en Marlena wat ze te weten is gekomen... en een oude "vriend" is verbonden met de waarheid die ze zoeken.
Bonnie confronteert Victor en vertelt hem dat ze hem heeft horen praten met Xander over een plan om Deimos
te vermoorden.

