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Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 13/25
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 6
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 26
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Brady gaat naar Eve's kamer om af te maken waar ze aan begonnen waren... Ondertussen kussen Will en Paul en het lijkt
erop dat hun aantrekkingskracht groeit. Vivian kondigt aan dat ze niet alleen op het DiMera feest komt. Ze onthult de naam
van de mysterieuze man. Deze begroet zijn familie en deelt zijn verhaal, en later, deelt hij schokkend nieuws.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties (deel1)
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 11.
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.
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
Lachen geblazen
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 in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam is overrompeld door de explosieve onthulling van Steffy. Thomas wordt emotioneel als hij hoort wat Liam
heeft meegemaakt.
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Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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, ...
Herhaling. Will vindt Kate, overstuur over wat er met Theo is gebeurd. Kate licht hem in over Lucas' alcoholprobleem en
moedigt hem aan Sami een kans te geven. Tegelijkertijd zet Sami een plan in gang om Will te helpen, maar Eric hoort haar
tijdens een telefoongesprek. Rafe neemt het op voor Hope, maar het resultaat is niet wat hij ervan verwacht had.
Eli komt langs om met Chad en Andre over Theo te praten.
Carter zet Zoe voor het blok als Paris een beslissing maakt over haar toekomst. Steffy kiest voor een andere aanpak
met Liam om te voorkomen dat hij hun geheim aan Hope onthult.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op stap langs de Camino (Spanje)
Piemonte (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.
Tussenlanding Apulië, Italië
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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 6
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 26
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 11.
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 stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op stap langs de Camino (Spanje)
Piemonte (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.
Tussenlanding Apulië, Italië
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 11.
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
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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.
Carter zet Zoe voor het blok als Paris een beslissing maakt over haar toekomst. Steffy kiest voor een andere aanpak
met Liam om te voorkomen dat hij hun geheim aan Hope onthult.
Herhaling. Will vindt Kate, overstuur over wat er met Theo is gebeurd. Kate licht hem in over Lucas' alcoholprobleem en
moedigt hem aan Sami een kans te geven. Tegelijkertijd zet Sami een plan in gang om Will te helpen, maar Eric hoort haar
tijdens een telefoongesprek. Rafe neemt het op voor Hope, maar het resultaat is niet wat hij ervan verwacht had.
Eli komt langs om met Chad en Andre over Theo te praten.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Oekraïne. Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de
liefdadigheidsorganisatie dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk
van de organisatie ook vandaag nog belangrijk blijft.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 22/25
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
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 in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 27
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Herhaling. Will vindt Kate, overstuur over wat er met Theo is gebeurd. Kate licht hem in over Lucas' alcoholprobleem en
moedigt hem aan Sami een kans te geven. Tegelijkertijd zet Sami een plan in gang om Will te helpen, maar Eric hoort haar
tijdens een telefoongesprek. Rafe neemt het op voor Hope, maar het resultaat is niet wat hij ervan verwacht had.
Eli komt langs om met Chad en Andre over Theo te praten.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 12.
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.
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
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
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Denderland TV
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 27
Heimat

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 in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Carter zet Zoe voor het blok als Paris een beslissing maakt over haar toekomst. Steffy kiest voor een andere aanpak
met Liam om te voorkomen dat hij hun geheim aan Hope onthult.
The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft
de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi.
Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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, ...
Herhaling. Sami licht Ben snel in over zijn mysterieuze missie om Will te helpen. Lucas is stomverbaasd als hij Will ziet en
beseft dat zijn zoon echt leeft. John en Marlena bespreken hun opties om Will te helpen. Later komt Lucas binnen met
het nieuws dat Will ontvoerd is. Rafe en Hope krijgen slaande ruzie als ze hoort dat hij haar baan heeft afgepakt. Abigail is
geschokt dat Chad Andre uit het huis heeft gegooid. Later houdt de schuldige Kate het niet langer uit en bekent ze eindelijk
aan Andre.
Liam en Steffy nemen een definitieve beslissing over de toekomst van hun gezin. Thomas biedt Hope zijn excuses aan
voor het stoken in haar huwelijk met Liam.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Koshu, de regenwijn
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 27
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 12.
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
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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.
Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Koshu, de regenwijn
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 12.
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.
Liam en Steffy nemen een definitieve beslissing over de toekomst van hun gezin. Thomas biedt Hope zijn excuses aan
voor het stoken in haar huwelijk met Liam.
Herhaling. Sami licht Ben snel in over zijn mysterieuze missie om Will te helpen. Lucas is stomverbaasd als hij Will ziet en
beseft dat zijn zoon echt leeft. John en Marlena bespreken hun opties om Will te helpen. Later komt Lucas binnen met
het nieuws dat Will ontvoerd is. Rafe en Hope krijgen slaande ruzie als ze hoort dat hij haar baan heeft afgepakt. Abigail is
geschokt dat Chad Andre uit het huis heeft gegooid. Later houdt de schuldige Kate het niet langer uit en bekent ze eindelijk
aan Andre.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 19/25
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
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 in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 28
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Herhaling. Sami licht Ben snel in over zijn mysterieuze missie om Will te helpen. Lucas is stomverbaasd als hij Will ziet en
beseft dat zijn zoon echt leeft. John en Marlena bespreken hun opties om Will te helpen. Later komt Lucas binnen met
het nieuws dat Will ontvoerd is. Rafe en Hope krijgen slaande ruzie als ze hoort dat hij haar baan heeft afgepakt. Abigail is
geschokt dat Chad Andre uit het huis heeft gegooid. Later houdt de schuldige Kate het niet langer uit en bekent ze eindelijk
aan Andre.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 13.
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Op Stap in de zomer
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Documentairereeks Frans Verhoeven
Stapland
Clips A La Carte zomer
1864

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.
Perte total , een film van Dan Key en Chris Devos
Piet Bekaert (1939-2000) is een buitenbeentje in de Belgische kunstwereld. Hij studeert binnenhuisarchitectuur in Gent en
vervolmaakt zich in New York. Hij verblijft enkele jaren in Amerika waar hij voor een architectenbureau werkt.
In 1973 richt hij zijn eigen zaak op als meubelontwerper in Gent. Hij is een artistieke duizendpoot.
Werner Haegeman - Dorst - Breedbeeld 2022
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 in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam en Steffy nemen een definitieve beslissing over de toekomst van hun gezin. Thomas biedt Hope zijn excuses aan
voor het stoken in haar huwelijk met Liam.
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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, ...
Herhaling. Sami's plan om Will te helpen werkt bijna, maar Ben kan er niet mee doorgaan. Sami gaat dan naar
Marlena's huis, vindt daar Will en Lucas met Marlena en John, die op de hoogte zijn gebracht van de ontvoering.
Iedereen valt Sami aan omdat ze zoiets schandaligs en misplaatst heeft gedaan. Radeloos rent Sami naar het plein,
waar ze Rafe tegenkomt. Eerder zet Rafe Hope onder druk om hem (en zichzelf) de waarheid te vertellen over waarom ze
niet wil trouwen.
Zende is overstuur omdat Zoe de reden is van Paris' vertrek en gaat achter haar aan. Liam zegt tegen Hope dat hij nieuws
voor haar heeft, maar houdt haar nog even in spanning.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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
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Op Stap in de zomer
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Documentairereeks Frans Verhoeven
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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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 28
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 13.
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.
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 13.
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.
Zende is overstuur omdat Zoe de reden is van Paris' vertrek en gaat achter haar aan. Liam zegt tegen Hope dat hij nieuws
voor haar heeft, maar houdt haar nog even in spanning.
Herhaling. Sami's plan om Will te helpen werkt bijna, maar Ben kan er niet mee doorgaan. Sami gaat dan naar
Marlena's huis, vindt daar Will en Lucas met Marlena en John, die op de hoogte zijn gebracht van de ontvoering.
Iedereen valt Sami aan omdat ze zoiets schandaligs en misplaatst heeft gedaan. Radeloos rent Sami naar het plein,
waar ze Rafe tegenkomt. Eerder zet Rafe Hope onder druk om hem (en zichzelf) de waarheid te vertellen over waarom ze
niet wil trouwen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 24/25
The King's Gardens (Deel 1/3) speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde
tuinarchitect André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier
Sabine De Barra in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden.
Het is een grote gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende
etiquette een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan
hun passie, groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
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Op Stap in de zomer
Fietsen door Vlaanderen
Gorongasa Park

uitdaging, ...
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 29
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Herhaling. Sami's plan om Will te helpen werkt bijna, maar Ben kan er niet mee doorgaan. Sami gaat dan naar
Marlena's huis, vindt daar Will en Lucas met Marlena en John, die op de hoogte zijn gebracht van de ontvoering.
Iedereen valt Sami aan omdat ze zoiets schandaligs en misplaatst heeft gedaan. Radeloos rent Sami naar het plein,
waar ze Rafe tegenkomt. Eerder zet Rafe Hope onder druk om hem (en zichzelf) de waarheid te vertellen over waarom ze
niet wil trouwen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 14.
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.
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984
Fait - Divers - Speelfilm 1985
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties (deel1)
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zende is overstuur omdat Zoe de reden is van Paris' vertrek en gaat achter haar aan. Liam zegt tegen Hope dat hij nieuws
voor haar heeft, maar houdt haar nog even in spanning.
Opendoek 2022 stelt voor
Rally
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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, ...
Herhaling. Sami neemt Rafe in vertrouwen over Will. Ze vertelt hem over haar plan en hoe iedereen haar haat. Sami hoort
dan dat Rafe Hope's baan heeft gekregen en dat ze ruzie kregen. Rafe en Sami vinden troost bij elkaar...
Ondertussen neemt Hope Jennifer in vertrouwen over Rafe. Claire en Tripp komen JJ tegen op het plein.
Finn is openhartig tegen Steffy over hoe hij hun toekomst ziet. Steffy twijfelt of ze hem de waarheid moet vertellen.
Liam en Hope staan voor een onmogelijke uitdaging.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Fietsen door Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 5
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Kerk in Nood

De Daken van Tokio
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Opendoek 2022 stelt voor
The King's Gardens (Deel 1/3) speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde
tuinarchitect André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier
Sabine De Barra in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden.
Het is een grote gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende
etiquette een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan
hun passie, groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 29
Opendoek 2022 stelt voor
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 14.
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.
Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Fietsen door Vlaanderen
Gorongasa Park Deel 5
De Daken van Tokio
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 14.
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.
Finn is openhartig tegen Steffy over hoe hij hun toekomst ziet. Steffy twijfelt of ze hem de waarheid moet vertellen.
Liam en Hope staan voor een onmogelijke uitdaging.
Herhaling. Sami neemt Rafe in vertrouwen over Will. Ze vertelt hem over haar plan en hoe iedereen haar haat. Sami hoort
dan dat Rafe Hope's baan heeft gekregen en dat ze ruzie kregen. Rafe en Sami vinden troost bij elkaar...
Ondertussen neemt Hope Jennifer in vertrouwen over Rafe. Claire en Tripp komen JJ tegen op het plein.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft
de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi.
Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
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Along the Garden Route
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Wensenboom Namiddag

ook vandaag nog belangrijk blijft.
The King's Gardens (Deel 2/3) speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde
tuinarchitect André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier
Sabine De Barra in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden.
Het is een grote gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende
etiquette een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan
hun passie, groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
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 in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 30
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Herhaling. Sami neemt Rafe in vertrouwen over Will. Ze vertelt hem over haar plan en hoe iedereen haar haat. Sami hoort
dan dat Rafe Hope's baan heeft gekregen en dat ze ruzie kregen. Rafe en Sami vinden troost bij elkaar...
Ondertussen neemt Hope Jennifer in vertrouwen over Rafe. Claire en Tripp komen JJ tegen op het plein.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 15.
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.
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk
met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een
jachtpartij dodelijk te laten verongelukken.
1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen
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 in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Finn is openhartig tegen Steffy over hoe hij hun toekomst ziet. Steffy twijfelt of ze hem de waarheid moet vertellen.
Liam en Hope staan voor een onmogelijke uitdaging.
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
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De wijnen van Santorini
De wijnen uit de Alpen 2020

uitdaging, ...
Herhaling. Sami en Rafe hebben er geen spijt van dat ze er voor elkaar waren. Ondertussen hoort Hope van Shawn en Belle
dat Ciara zich heeft misdragen. Ciara heeft het aan de stok met Claire over hoe zij het heeft verpest voor Ciara en Theo.
Steve vertelt Kayla over Tripps gevoelens voor Claire, en ze puzzelen over hoe Tripp achter het gesprek tussen Kayla en Kate
over Tripps donatie is gekomen. Ondertussen is Kate opgelucht Lucas te zien, die haar vertelt wat Sami met Will heeft
gedaan. Kate dringt er bij Lucas op aan om te gaan afkicken.
Finn is met stomheid geslagen door Steffy's bekentenis. Hope weet niet of ze Liam ooit nog kan vergeven. Paris vraagt Zoe
waarom ze haar niet wil steunen.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Munich, Englischer Garten
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke
omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
De wijnen van Santorini
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
The King's Gardens (Deel 2/3) speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde
tuinarchitect André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier
Sabine De Barra in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden.
Het is een grote gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende
etiquette een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan
hun passie, groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Opendoek 2022 stelt voor
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 30
Een vijftienjarige rakker ontdekt tijdens een verblijf aan zee een stuk van een document dat zijn verbeelding op hol brengt.
Hij speurt naar het volledige document en bezoekt alzo een aantal plekken in ons land. Hij loopt in het spoor van schrijvers,
dichters, schilders en componisten die daar leefden en werkten en die de schoonheid in hun werken verheerlijkten. 1963
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 15.
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.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Munich, Englischer Garten
Naar de markt te Lissabon (Portugal)
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke
omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
De wijnen van Santorini
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,
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Margriet Tussen De Mensen
Het Zit In De Familie
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Wensenboom Namiddag
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Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

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.
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 15.
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.
Stockholm, Royal National City Park
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nigeria. Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat
de liefdadigheidsorganisatie dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk
van de organisatie ook vandaag nog belangrijk blijft.
Frère Roger van Taizé
Koormuziek zomer afl 18
Opendoek 2022 stelt voor
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 - Zomerseventies (deel1)
Cultuurkanaal
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 16.
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.
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
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
Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis (afl. 2)
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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, ...
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
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Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Compostela
Naar de markt Firenze
Springtime in Flanders Field
Documentairereeks Frans Verhoeven
Breedbeeld Close - up
Denderland TV
Aan de oevers van de Leie
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Een strop op z'n kop - avond
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Heimat
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Europa Park 2019
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Compostela
Naar de markt Firenze
Springtime in Flanders Field
Documentairereeks Frans Verhoeven
Heimat
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Vieringen
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Rolkrant 17.07
Mensen van overal
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Abdij van Averbode - Morgengebed
MuziekSpecial
De Wensenboom Ochtend
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11:15
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De Herkenwijsjes aan zee
The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
Heimat

Op amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Compostela 20 jaar later
Naar de markt te Firenze (Italië)
Springtime in Flanders Field - deel 2 - Film van Roland Rondou
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Werner Haegeman - Dorst - Breedbeeld 2022
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 16.
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 amper 5 uurtjes rijden, in de omgeving van het prachtige Zwarte Woud, vind je het Europa-Park. Het is een uniek park
dat al meermaals internationaal bekroond werd tot beste park ter wereld.
Compostela 20 jaar later
Naar de markt te Firenze (Italië)
Springtime in Flanders Field - deel 2 - Film van Roland Rondou
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 16.
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.
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië.
We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Koormuziek zomer afl 19
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 6/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 17.
De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach,
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Hete vuren
Diana in Cannes

17/7/2022
17/7/2022
17/7/2022

17:10
17:55
18:00

De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021
De Wensenboom Namiddag
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Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8433
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De Daken van Parijs
De Alpen
Groen Tenerife
Op bezoek naar Malta
Stapland
Een partner in de lucht
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De Daken van Parijs
De Alpen
Groen Tenerife
Stapland
Heimat
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De Dingen Des Levens Afl. 13227

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.
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
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.
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
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 en Steffy nemen een definitieve beslissing over de toekomst van hun gezin. Thomas biedt Hope zijn excuses aan
voor het stoken in haar huwelijk met Liam.
Zende is overstuur omdat Zoe de reden is van Paris' vertrek en gaat achter haar aan. Liam zegt tegen Hope dat hij nieuws
voor haar heeft, maar houdt haar nog even in spanning.
Finn is openhartig tegen Steffy over hoe hij hun toekomst ziet. Steffy twijfelt of ze hem de waarheid moet vertellen.
Liam en Hope staan voor een onmogelijke uitdaging.
De Daken van Parijs
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen
in beeld gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 17.
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.
De Daken van Parijs
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 17.
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.
Finn is met stomheid geslagen door Steffy's bekentenis. Hope weet niet of ze Liam ooit nog kan vergeven. Paris vraagt Zoe
waarom ze haar niet wil steunen.
Herhaling. Sami en Rafe hebben er geen spijt van dat ze er voor elkaar waren. Ondertussen hoort Hope van Shawn en Belle
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dat Ciara zich heeft misdragen. Ciara heeft het aan de stok met Claire over hoe zij het heeft verpest voor Ciara en Theo.
Steve vertelt Kayla over Tripps gevoelens voor Claire, en ze puzzelen over hoe Tripp achter het gesprek tussen Kayla en Kate
over Tripps donatie is gekomen. Ondertussen is Kate opgelucht Lucas te zien, die haar vertelt wat Sami met Will heeft
gedaan. Kate dringt er bij Lucas op aan om te gaan afkicken.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

