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Rijndal
De Wensenboom Ochtend

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
In de maand mei vieren we Maria
22 -delige 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.
Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele
opmerkelijke klanten over de vloer.
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
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Lani vertelt Abe dat JJ Theo niet wilde kwetsen. Ondertussen wil Kate Theo's telefoon... en Tripp heeft hem. Later voegt
Claire zich bij Theo's familie, net als Kayla arriveert met verwoestend nieuws. Abigail troost JJ. Ondertussen spoort Eric
Jennifer op. Ze voegen zich bij Abigail en JJ als Chad arriveert om hen het nieuws over Theo te vertellen. JJ rent weg,
Eric overtuigt Jennifer dat ze JJ met rust moet laten, geef hem tijd. Tripp troost de radeloze Claire.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1966
Docu - drama. De jeugdclub maakt zich klaar om een film over het Daensisme op te nemen. De onwetendheid hierover
is groot. Er wordt een verband gelegd tussen de hedendaagse sociale problematiek en de strijd tussen Daens en de rijke
machtshebbers van toen. 1980
Korte speelfilm. Waterschout gaat Het schilderij 'De Madonna van Nedermunster' ophalen. 's Avonds logeert hij in een
herberg en ontmoet daar een vrouw. Deze vrouw komt 's nachts zijn kamer binnen. Zij bedrijven de liefde. s' Morgens is zij
echter verdwenen. De volgende dag haalt hij het schilderij in de kerk op. De Madonna op het schilderij lijkt als twee
druppels water op de geheimzinnige vrouw. Volgens de deken is dit een heks die in vijftiende eeuw verbrand werd en wiens
dood men nu nog tijdens het carnaval viert. 1971
De Vlaamse zanger Joe Harris heeft een optreden in Cannes tijdens het Filmfestival. Daar ontmoet hij de bevallige Diana
die actrice wil worden. Hij stelt ze voor aan Marcel, een filmproducent.
De oorlogsjaren 1940-1945 - Zesdelige serie
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Flor probeert een oordeel te vellen als Wyatt een beschuldiging uit tegen Shauna. Paris is onder de indruk van Carters stijl
en feliciteert Zoe met haar verloving.
Rijndal
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
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Denderland TV
Verrassingsfilm
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Vlamingen in Rome
Rustig de nacht door
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Vieringen

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Sami begint haar dag in de gevangenis voor het slaan van Susan. Ze vertelt Marlena alles wat er met Will gebeurd is.
Ondertussen vraagt Susan aan Will om met haar de stad te verlaten. Sonny vertelt Adrienne over het bedrog van Will en
Paul. Ondertussen biecht Paul zijn leugen op aan John. Later staan Sonny en Paul oog in oog.
Wyatt en Flo vertellen Shauna wat ze moet doen met Eric en Quinn. Hope regelt een vreugdevol weerzien tussen
Thomas en Douglas.
Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers, van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Canada... Een film van Frans Verhoeven
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige 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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 4)
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers, van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Canada... Een film van Frans Verhoeven
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Wyatt en Flo vertellen Shauna wat ze moet doen met Eric en Quinn. Hope regelt een vreugdevol weerzien tussen
Thomas en Douglas.
Sami begint haar dag in de gevangenis voor het slaan van Susan. Ze vertelt Marlena alles wat er met Will gebeurd is.
Ondertussen vraagt Susan aan Will om met haar de stad te verlaten. Sonny vertelt Adrienne over het bedrog van Will en
Paul. Ondertussen biecht Paul zijn leugen op aan John. Later staan Sonny en Paul oog in oog.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
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In de maand mei vieren we Maria
22 -delige 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.
Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling
van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.
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
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sami begint haar dag in de gevangenis voor het slaan van Susan. Ze vertelt Marlena alles wat er met Will gebeurd is.
Ondertussen vraagt Susan aan Will om met haar de stad te verlaten. Sonny vertelt Adrienne over het bedrog van Will en
Paul. Ondertussen biecht Paul zijn leugen op aan John. Later staan Sonny en Paul oog in oog.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retro De Ridders Stalen Ros
In 1899 richt Alfred Grisar op het Kiel in Antwerpen de "Beerschot Atletic Club" op, een all round sportclub waarin geleidelijk
aan voetbal de bovenhand neemt. Hun stadium vormt de basis voor de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen.
Nadien volgt een roemrijke geschiedenis met sterspelers als Raymond Braine, Rik Coppens en Juan Lozano. 1975
'Confusion' van Hedwig D'Huyvetter - Breedbeeld
'Waar is mijn kasteel naartoe?' van Piet Vandenpoel
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. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wyatt en Flo vertellen Shauna wat ze moet doen met Eric en Quinn. Hope regelt een vreugdevol weerzien tussen
Thomas en Douglas.
De wijngaarden van het Wilde Westen
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, ...
Sami probeert Will en Susan te overtuigen van het feit dat ze de stad willen verlaten... maar ondanks een aantal grote
stappen in de goede richting, raakt Will overweldigd. Susan gaat tekeer tegen Sami, maar Sami kiest voor een mildere
aanpak. Tegelijkertijd brainstormen John en Marlena over hoe ze Susan binnen kunnen halen... Will staat op het punt weg
te gaan als Marlena opduikt. Susan wil dat Will met haar meegaat, maar John komt op het laatste moment binnenvallen.
Liam probeert Steffy ervan te overtuigen dat Thomas zijn drastische verandering aan het faken is. Quinn valt uit tegen
Shauna nu ze weet wat ze geheim heeft gehouden.
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Denderland TV
Sportbeat op dinsdag
Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag
Compostela
Bali - La Plange - Ijsjesroute
Along the Garden Route
Naar de markt Riga
Smaakmakkers 4
De Alpen
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
Fairtrade Ivoorkust
Walking the camino
Uw verhaal: Guy Maes
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Vieringen
Mensen van overal
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Heimat

Naar de markt te Riga (Letland)
Smaakmakkers 4
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige 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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van diverse sportcompetities en knipoog (55+) van de dinsdag
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt
Compostela 20 jaar later
Bali - La Plange - Ijsjesroute
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Naar de markt te Riga (Letland)
Smaakmakkers 4
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Op stap langs de Camino (Spanje)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Liam probeert Steffy ervan te overtuigen dat Thomas zijn drastische verandering aan het faken is. Quinn valt uit tegen
Shauna nu ze weet wat ze geheim heeft gehouden.
Sami probeert Will en Susan te overtuigen van het feit dat ze de stad willen verlaten... maar ondanks een aantal grote
stappen in de goede richting, raakt Will overweldigd. Susan gaat tekeer tegen Sami, maar Sami kiest voor een mildere
aanpak. Tegelijkertijd brainstormen John en Marlena over hoe ze Susan binnen kunnen halen... Will staat op het punt weg
te gaan als Marlena opduikt. Susan wil dat Will met haar meegaat, maar John komt op het laatste moment binnenvallen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor het
onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
22 -delige 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.
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Van droom tot tuin
Lekker Weg
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Clips à la carte

De nieuwe messi (afl.10). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten en
ervaringen als voetballer.
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
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sami probeert Will en Susan te overtuigen van het feit dat ze de stad willen verlaten... maar ondanks een aantal grote
stappen in de goede richting, raakt Will overweldigd. Susan gaat tekeer tegen Sami, maar Sami kiest voor een mildere
aanpak. Tegelijkertijd brainstormen John en Marlena over hoe ze Susan binnen kunnen halen... Will staat op het punt weg
te gaan als Marlena opduikt. Susan wil dat Will met haar meegaat, maar John komt op het laatste moment binnenvallen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muziekspecial Verrassing
Jan Smit, met zijn liveband, voor het eerst in het Antwerpse Sportpaleis. Naast zijn grootste hits brengt hij ook duetten
met gastartiesten De Romeo's, Lindsay, Christoff en Ianthe Tavernier. Tweedelige uitzending. Aflevering 2
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.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam probeert Steffy ervan te overtuigen dat Thomas zijn drastische verandering aan het faken is. Quinn valt uit tegen
Shauna nu ze weet wat ze geheim heeft gehouden.
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
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, ...
John krijgt Roger (Elvis) zover dat hij aan Will toegeeft dat Susan tegen hem heeft gelogen. Hij is Will Horton,niet EJ DiMera.
Susan krijgt een zenuwinzinking en Roger brengt haar naar het ziekenhuis. Na een gesprek met Susan volgt Marlena Will
naar zijn huis, waar ze hem vraagt terug te komen naar Salem. Ondertussen komt een mysterieuze persoon Will's
slaapkamer binnen en bekijkt de brieven van EJ.
Quinn slikt haar trots in en vraagt Eric nog één keer om vergeving. Hope neemt het op voor Thomas als een gefrustreerde
Liam aan zijn motieven twijfelt.
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Azoren... Een film van Frans Verhoeven
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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Along the Garden Route
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22 -delige 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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt
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.
Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat
geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt
in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.
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.
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.
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor het
onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Azoren... Een film van Frans Verhoeven
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Quinn slikt haar trots in en vraagt Eric nog één keer om vergeving. Hope neemt het op voor Thomas als een gefrustreerde
Liam aan zijn motieven twijfelt.
John krijgt Roger (Elvis) zover dat hij aan Will toegeeft dat Susan tegen hem heeft gelogen. Hij is Will Horton,niet EJ DiMera.
Susan krijgt een zenuwinzinking en Roger brengt haar naar het ziekenhuis. Na een gesprek met Susan volgt Marlena Will
naar zijn huis, waar ze hem vraagt terug te komen naar Salem. Ondertussen komt een mysterieuze persoon Will's
slaapkamer binnen en bekijkt de brieven van EJ.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Niet van deze wereld - Abt Manu
22 -delige 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
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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.
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - Rijmen en dichten (afl. 11)
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
John krijgt Roger (Elvis) zover dat hij aan Will toegeeft dat Susan tegen hem heeft gelogen. Hij is Will Horton,niet EJ DiMera.
Susan krijgt een zenuwinzinking en Roger brengt haar naar het ziekenhuis. Na een gesprek met Susan volgt Marlena Will
naar zijn huis, waar ze hem vraagt terug te komen naar Salem. Ondertussen komt een mysterieuze persoon Will's
slaapkamer binnen en bekijkt de brieven van EJ.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen
de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 7
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen
de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 8
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1966
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Quinn slikt haar trots in en vraagt Eric nog één keer om vergeving. Hope neemt het op voor Thomas als een gefrustreerde
Liam aan zijn motieven twijfelt.
Rally
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 is Thanksgiving in Salem. Chad en Abigail zijn dankbaar voor het nieuws dat Will nog leeft. Marlena dringt er bij haar
kleinzoon op aan geduldig te zijn. Sami komt opdagen en zet Will onder druk, maar Marlena stuurt haar dochter weg,
omdat ze bang is dat Sami's agressiviteit hem zal afschrikken. Ondertussen wordt JJ gekweld door de wetenschap dat
het zijn daden waren die Theo pijn hebben gedaan.
Zende houdt zijn gevoelens voor zich en wenst Zoe en Carter het beste. Steffy en Liam voelen zich verbonden in de liefde
voor hun dochter. Thomas beleeft bijzondere momenten met 'Hope'.
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Fietsen door Oost-Vlaanderen
Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Parijs
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige 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.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt
Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland
Balkanoorlog , 1994
De comeback van Gorongosa, Mozambique
En Route met Wallonië Blankenberge
Fietsen door Oost-Vlaanderen
Geluk ligt op het bord met Thorsten Schmidt uit Denemarken
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Parijs
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Zende houdt zijn gevoelens voor zich en wenst Zoe en Carter het beste. Steffy en Liam voelen zich verbonden in de liefde
voor hun dochter. Thomas beleeft bijzondere momenten met 'Hope'.
Het is Thanksgiving in Salem. Chad en Abigail zijn dankbaar voor het nieuws dat Will nog leeft. Marlena dringt er bij haar
kleinzoon op aan geduldig te zijn. Sami komt opdagen en zet Will onder druk, maar Marlena stuurt haar dochter weg,
omdat ze bang is dat Sami's agressiviteit hem zal afschrikken. Ondertussen wordt JJ gekweld door de wetenschap dat
het zijn daden waren die Theo pijn hebben gedaan.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Compostela 20 jaar later
22 -delige 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.
"HET WISSELKANTOOR"(afl. 12), Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue,
zoals die elk jaar in november gespeeld wordt.
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
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8405
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Kongo - Oman - Nepal
De Wensenboom Ochtend
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De Dingen Des Levens Afl. 13222
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Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Naar de markt Firenze
Vlamingen in Rome
Prosecco
Clips à la carte
Heimat

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
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Het is Thanksgiving in Salem. Chad en Abigail zijn dankbaar voor het nieuws dat Will nog leeft. Marlena dringt er bij haar
kleinzoon op aan geduldig te zijn. Sami komt opdagen en zet Will onder druk, maar Marlena stuurt haar dochter weg,
omdat ze bang is dat Sami's agressiviteit hem zal afschrikken. Ondertussen wordt JJ gekweld door de wetenschap dat
het zijn daden waren die Theo pijn hebben gedaan.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De vriendschap tussen de Turkse Osman en de christelijke Mitré in het Macedonië van 1900 is onmogelijk. Ondanks al hun
tegenstellingen worden de mannen bloedbroeders. Maar verraad en wraak verstoort echter de vriendschap.
Twee generaties later, in het Belgische Antwerpen, arriveert Orchan, een nakomeling van Osman, om bloedwraak te nemen.
In een cel en tijdens de ondervragingen door de politie, denkt een man na over zijn leven. Hij ging regelmatig tanken in een
bepaald benzinestation en werd verliefd op het meisje dat hem bediende. Op de terugweg van een fuif, besluit hij met
zijn vrienden het meisje te doen schrikken met een fictieve overval. Hij raakt op die manier echter verdacht van een vroeger
gepleegde overval en moord. Hij wordt aangehouden, opgesloten en ondervraagd. Dit wordt zijn volledige ondergang.
1968. Wim Telders naar de gelijknamige novelle van Jos Vandeloo
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zende houdt zijn gevoelens voor zich en wenst Zoe en Carter het beste. Steffy en Liam voelen zich verbonden in de liefde
voor hun dochter. Thomas beleeft bijzondere momenten met 'Hope'.
Kongo - Oman - Nepal
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, ...
Abe gaat tekeer tegen JJ nadat hij hem in Theo's kamer heeft gevonden. Later roept Abe Hope bij zich en vertelt haar dat ze
JJ moet ontslaan. Ondertussen vertelt Lani JJ dat ze hem niet meer kan zien omdat ze haar vader moet steunen.
Tripp blijft Claire steunen. Will is lief voor Arianna.
Liam en Steffy worden het niet eens over Thomas en of hij een bedreiging vormt voor Hope. De Hope-paspop komt tot leven
voor Thomas tijdens een etentje met Hope en Douglas.
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Naar de markt te Firenze (Italië)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige 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

3/6/2022

23:10

Ten Huize Goetgebuer

3/6/2022
3/6/2022
4/6/2022
4/6/2022
4/6/2022
4/6/2022
4/6/2022
4/6/2022
4/6/2022
4/6/2022

23:35
23:45
0:30
1:20
2:05
2:35
3:30
4:05
4:35
4:50

Denderland TV
Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag
Munich, Englischer Garten
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Prosecco
Naar de markt Firenze
Vlamingen in Rome
Prosecco
Clips à la carte
Heimat
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Jeruzalem
Uw verhaal: Rok
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De Alpen
De Rolkrant 04.06
Vieringen
Constant Lievens
MuziekSpecial
Tijd voor de revue
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De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Cultuurkanaal
De Dingen Des Levens Afl. 13221
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Denderland TV
The King's Gardens

zich horen. Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt
Munich, Englischer Garten
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Naar de markt te Firenze (Italië)
Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
22 -delige 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.
Op bezoek naar Jeruzalem
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wie is Constant Lievens ?
Koormuziek afl 9
"MODERNE TIJDEN" (Afl . 13) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Maak in de sketch van vandaag kennis met een bruine pater
met een opmerkelijke belangstelling voor vrouwelijk schoon in luchtige zomerkledij!
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, ...
Cultuurkanaal
Het is Thanksgiving in Salem. Chad en Abigail zijn dankbaar voor het nieuws dat Will nog leeft. Marlena dringt er bij haar
kleinzoon op aan geduldig te zijn. Sami komt opdagen en zet Will onder druk, maar Marlena stuurt haar dochter weg,
omdat ze bang is dat Sami's agressiviteit hem zal afschrikken. Ondertussen wordt JJ gekweld door de wetenschap dat
het zijn daden waren die Theo pijn hebben gedaan.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect
André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra
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En Route Savoi Mont Blanc 1
En Route Savoi Mont Blanc 2
Gorongasa Park
Naar de markt München
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Clips à la carte
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Ten Huize Goetgebuer
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Denderland TV
Dilemma
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En Route Savoi Mont Blanc 1
En Route Savoi Mont Blanc 2
Gorongasa Park
Naar de markt München
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Uw verhaal: Maria Mejor

in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een grote
gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette
een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie,
groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
Koel bewaren , een film van Dan Key en Chris Devos
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Kappa , een film van Dan Key en Chris Devos
Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos
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, ...
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor het
onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
En Route Savoi Mont Blanc 1
En Route Savoi Mont Blanc 2
Gorongasa Park Deel 4
Naar de markt te München (Duitsland)
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De relatie tussen het succeskoppel Karin en Jan komt op scherp te staan als door een accident van een van haar cliënten
uitkomt dat haar man zich in zijn firma met duistere transacties bezig houdt. Als je huwelijk een nachtmerrie wordt!
Regie: Freddy Coppens - Acteurs: Johan Leysen, Jan Decleir, Thom Hoffman, Alexandra Vandernoot. Nederlands-Belgisch
psychologisch drama. 1989
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor het
onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
En Route Savoi Mont Blanc 1
En Route Savoi Mont Blanc 2
Gorongasa Park Deel 4
Naar de markt te München (Duitsland)
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
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Vieringen
De Rolkrant 05.06
Waarde en zin van elk menselijk leven
Abdij van Averbode - Morgengebed
MuziekSpecial
Tijd voor de revue
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De Herkenwijsjes
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
Clara
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Bittere honing
Samana Tv
Haar Naam Was
De Herkenwijsjes
De Wensenboom Ochtend
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Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8403
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De Daken van Londen
De Alpen
Stockholm, Royal National City Park
Stapland
Sportbeat op zondag
Documentairereeks Frans Verhoeven
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Lhasa
De Daken van Londen
De Alpen

een ongewone anekdote
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Waarde en zin van elk menselijk leven , Broeder Stockman
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Koormuziek afl 10
JOHN TRAVOLTA (afl. 14), Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag een meet&greet met de filmheld uit
Grease: John Travolta!
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.
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen - Aflevering 1/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden.
Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde
het meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en daaraan
ten onder ging. 1981
Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en
Marta Dusseldorp.
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana
Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops
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
Liam probeert Steffy ervan te overtuigen dat Thomas zijn drastische verandering aan het faken is. Quinn valt uit tegen
Shauna nu ze weet wat ze geheim heeft gehouden.
Quinn slikt haar trots in en vraagt Eric nog één keer om vergeving. Hope neemt het op voor Thomas als een gefrustreerde
Liam aan zijn motieven twijfelt.
Zende houdt zijn gevoelens voor zich en wenst Zoe en Carter het beste. Steffy en Liam voelen zich verbonden in de liefde
voor hun dochter. Thomas beleeft bijzondere momenten met 'Hope'.
De Daken van Londen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Stockholm, Royal National City Park
Stapland - Andalusië (Spanje)
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Documentairereeks Frans Verhoeven
De mens en de zee - Deel 01
De mens en de zee - Deel 02
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
De Daken van Londen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
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Stockholm, Royal National City Park
Stapland
Uw verhaal: Jean Marquebreuck
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8406

6/6/2022

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13222

Stockholm, Royal National City Park
Stapland - Andalusië (Spanje)
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Liam en Steffy worden het niet eens over Thomas en of hij een bedreiging vormt voor Hope. De Hope-paspop komt tot leven
voor Thomas tijdens een etentje met Hope en Douglas.
Abe gaat tekeer tegen JJ nadat hij hem in Theo's kamer heeft gevonden. Later roept Abe Hope bij zich en vertelt haar dat ze
JJ moet ontslaan. Ondertussen vertelt Lani JJ dat ze hem niet meer kan zien omdat ze haar vader moet steunen.
Tripp blijft Claire steunen. Will is lief voor Arianna.

