
18/7/2022 8:00 De Rolkrant 18.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/7/2022 9:55 Kerk in Nood 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. 

18/7/2022 10:00 Ecokerk Braambos - Ecokerk

18/7/2022 10:15 The King's Gardens The King's Gardens (Deel 3/3) 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. 

18/7/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

18/7/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/7/2022 11:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 31 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 31

18/7/2022 12:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

18/7/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13227 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.

18/7/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/7/2022 13:11 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 18. 

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. 

18/7/2022 13:55 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

18/7/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)

18/7/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/7/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8436 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.

18/7/2022 17:10 Europapark 2018 Europa in 1 dag? Het kan. Europa Park tot 4 keer uitgeroepen tot het beste attractiepark ter wereld!

18/7/2022 17:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

18/7/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag 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, ...

18/7/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13228 Rafe wordt wakker in Sami's bed terwijl Hope tegen Eli zegt dat ze Rafe wil vinden en wil proberen zich te verzoenen. 

Hope gaat bij Sami langs om te vragen of zij weet waar Rafe is. Sami laat Belle weten dat ze woedend op haar is. 

Brady raakt in paniek als hij Tate niet kan vinden en hoort later dat Eve hem zonder toestemming heeft meegenomen voor 

een wandeling



18/7/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8437 Hope vraagt zich af wat Liam haar probeert te vertellen. Paris verwijt Zoe dat ze niet eerlijk is. Hope en Finn krijgen te horen 

dat Steffy in verwachting is.

18/7/2022 19:05 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

18/7/2022 19:40 Mensen van overal 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.

18/7/2022 20:10 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

18/7/2022 20:35 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

18/7/2022 21:05 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

18/7/2022 21:40 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

18/7/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/7/2022 22:25 The King's Gardens The King's Gardens (Deel 3/3) 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. 

18/7/2022 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

18/7/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/7/2022 23:50 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

19/7/2022 1:55 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 18. 

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. 

19/7/2022 2:50 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

19/7/2022 3:15 Mensen van overal 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.

19/7/2022 3:45 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

19/7/2022 4:15 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

19/7/2022 4:40 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

19/7/2022 5:05 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

19/7/2022 6:00 Heimat 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. 

19/7/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8437 Hope vraagt zich af wat Liam haar probeert te vertellen. Paris verwijt Zoe dat ze niet eerlijk is. Hope en Finn krijgen te horen 

dat Steffy in verwachting is.

19/7/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13228 Rafe wordt wakker in Sami's bed terwijl Hope tegen Eli zegt dat ze Rafe wil vinden en wil proberen zich te verzoenen. 

Hope gaat bij Sami langs om te vragen of zij weet waar Rafe is. Sami laat Belle weten dat ze woedend op haar is. 

Brady raakt in paniek als hij Tate niet kan vinden en hoort later dat Eve hem zonder toestemming heeft meegenomen voor 



een wandeling

19/7/2022 8:00 De Rolkrant 19.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/7/2022 9:45 Kerk in Nood 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. 

19/7/2022 9:50 Sixtijnse kapel Sixtijnse kapel

19/7/2022 10:10 The Team Aflevering 1/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

19/7/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend 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, ...

19/7/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/7/2022 11:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 32 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 32

19/7/2022 12:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

19/7/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13228 Rafe wordt wakker in Sami's bed terwijl Hope tegen Eli zegt dat ze Rafe wil vinden en wil proberen zich te verzoenen. 

Hope gaat bij Sami langs om te vragen of zij weet waar Rafe is. Sami laat Belle weten dat ze woedend op haar is. 

Brady raakt in paniek als hij Tate niet kan vinden en hoort later dat Eve hem zonder toestemming heeft meegenomen voor 

een wandeling

19/7/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/7/2022 13:11 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 19. 

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. 

19/7/2022 13:55 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

19/7/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

19/7/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/7/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8437 Hope vraagt zich af wat Liam haar probeert te vertellen. Paris verwijt Zoe dat ze niet eerlijk is. Hope en Finn krijgen te horen 

dat Steffy in verwachting is.

19/7/2022 17:10 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement 

Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

19/7/2022 17:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

19/7/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag 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, ...

19/7/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13229 Als Sami uitvalt naar Belle omdat ze Chad het DiMera geld heeft teruggegeven... gaat Belle in de tegenaanval door Sami 

aan te vallen over haar gedrag met Will. Will flirt met Paul en Sonny praat met Chad over zijn gevoelens voor Paul en Will. 

Hope opent haar hart voor Rafe, die gebukt gaat onder schuldgevoelens. Later doet Hope een aanzoek aan Rafe.

19/7/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8438 Hope lucht haar hart bij Brooke. Vinny brengt een onverwacht bezoek aan Thomas, die hem vertelt over wat er is gebeurd 

en hoe hij zijn leven heeft te danken aan Hope. Liam en Steffy bespreken de reacties van Hope en Finn.

19/7/2022 19:05 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

19/7/2022 19:35 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)



19/7/2022 20:25 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

19/7/2022 21:20 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

19/7/2022 21:45 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)

19/7/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/7/2022 22:25 The Team Aflevering 1/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

19/7/2022 23:20 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

19/7/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/7/2022 23:50 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

20/7/2022 1:55 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 19. 

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. 

20/7/2022 2:40 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

20/7/2022 3:10 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

20/7/2022 4:10 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

20/7/2022 5:10 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

20/7/2022 5:40 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)

20/7/2022 6:00 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 18. 

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. 

20/7/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8438 Hope lucht haar hart bij Brooke. Vinny brengt een onverwacht bezoek aan Thomas, die hem vertelt over wat er is gebeurd 

en hoe hij zijn leven heeft te danken aan Hope. Liam en Steffy bespreken de reacties van Hope en Finn.

20/7/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13229 Als Sami uitvalt naar Belle omdat ze Chad het DiMera geld heeft teruggegeven... gaat Belle in de tegenaanval door Sami 

aan te vallen over haar gedrag met Will. Will flirt met Paul en Sonny praat met Chad over zijn gevoelens voor Paul en Will. 

Hope opent haar hart voor Rafe, die gebukt gaat onder schuldgevoelens. Later doet Hope een aanzoek aan Rafe.

20/7/2022 8:00 De Rolkrant 20.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/7/2022 9:45 Kerk in Nood 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. 

20/7/2022 9:50 Mensen van overal 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.

20/7/2022 10:20 The Team Aflevering 2/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baeten 

20/7/2022 11:15 De Wensenboom Ochtend 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, ...

20/7/2022 11:20 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/7/2022 11:40 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 33 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 33

20/7/2022 12:20 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

20/7/2022 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 13229 Als Sami uitvalt naar Belle omdat ze Chad het DiMera geld heeft teruggegeven... gaat Belle in de tegenaanval door Sami 

aan te vallen over haar gedrag met Will. Will flirt met Paul en Sonny praat met Chad over zijn gevoelens voor Paul en Will. 

Hope opent haar hart voor Rafe, die gebukt gaat onder schuldgevoelens. Later doet Hope een aanzoek aan Rafe.

20/7/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/7/2022 13:15 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 20. 

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. 

20/7/2022 14:00 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

20/7/2022 15:15 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien. 

Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie, 

de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'. 

En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen. 

1958.  Wim Telders

20/7/2022 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)

20/7/2022 16:35 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/7/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8438 Hope lucht haar hart bij Brooke. Vinny brengt een onverwacht bezoek aan Thomas, die hem vertelt over wat er is gebeurd 

en hoe hij zijn leven heeft te danken aan Hope. Liam en Steffy bespreken de reacties van Hope en Finn.

20/7/2022 17:15 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

20/7/2022 17:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

20/7/2022 17:45 De Wensenboom Namiddag 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, ...

20/7/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13230 Will kust Paul als Sonny voor Pauls kamer staat. Will confronteert Sonny met het feit dat hun huwelijk niet zo zalig was als 

Sonny hem wilde doen geloven. Eric troost Sami die overstuur is dat haar stunt met Ben haar nog verder heeft vervreemd 

van haar zoon Will. Sami krijgt verwoestend nieuws. Steve confronteert Tripp met wat hij verbergt in verband met 

Kate DiMera. Claire is verrast als Ciara opduikt in de loft en onthult dat ze weer bij haar intrekt.

20/7/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8439 Zoe flirt met Zende, maar hij probeert hier niet op te reageren. Ze vraagt hem of hij vindt dat ze met Carter moet trouwen. 

Hope beschuldigt Steffy ervan dat ze haar huwelijk saboteert.

20/7/2022 19:00 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

20/7/2022 19:20 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het

de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk continent

de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.

20/7/2022 19:50 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

20/7/2022 20:20 Het Turnhouts Vennengebied Documentaire

20/7/2022 20:40 Het Turnhouts Vennengebied Documentaire

20/7/2022 21:05 Het Turnhouts Vennengebied Documentaire

20/7/2022 21:20 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

20/7/2022 22:20 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



20/7/2022 22:40 The Team Aflevering 2/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baeten 

20/7/2022 23:40 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

20/7/2022 0:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/7/2022 0:10 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

21/7/2022 1:25 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien. 

Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie, 

de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'. 

En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen. 

1958.  Wim Telders

21/7/2022 2:20 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 20. 

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. 

21/7/2022 3:00 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

21/7/2022 3:15 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het

de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk continent

de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.

21/7/2022 3:45 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

21/7/2022 4:15 Het Turnhouts Vennengebied Documentaire

21/7/2022 4:35 Het Turnhouts Vennengebied Documentaire

21/7/2022 4:55 Het Turnhouts Vennengebied Documentaire

21/7/2022 5:10 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

21/7/2022 6:10 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 19. 

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. 

21/7/2022 6:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8439 Zoe flirt met Zende, maar hij probeert hier niet op te reageren. Ze vraagt hem of hij vindt dat ze met Carter moet trouwen. 

Hope beschuldigt Steffy ervan dat ze haar huwelijk saboteert.

21/7/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13230 Will kust Paul als Sonny voor Pauls kamer staat. Will confronteert Sonny met het feit dat hun huwelijk niet zo zalig was als 

Sonny hem wilde doen geloven. Eric troost Sami die overstuur is dat haar stunt met Ben haar nog verder heeft vervreemd 

van haar zoon Will. Sami krijgt verwoestend nieuws. Steve confronteert Tripp met wat hij verbergt in verband met 

Kate DiMera. Claire is verrast als Ciara opduikt in de loft en onthult dat ze weer bij haar intrekt.

21/7/2022 8:00 De Rolkrant 21.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/7/2022 9:50 Kerk in Nood 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. 

21/7/2022 9:55 St-Pieters Basiliek St-Pieters Basiliek te Rome

21/7/2022 10:10 The Team Aflevering 3/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

21/7/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend 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, ...

21/7/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/7/2022 11:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 34 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 34

21/7/2022 12:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

21/7/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13230 Will kust Paul als Sonny voor Pauls kamer staat. Will confronteert Sonny met het feit dat hun huwelijk niet zo zalig was als 

Sonny hem wilde doen geloven. Eric troost Sami die overstuur is dat haar stunt met Ben haar nog verder heeft vervreemd 

van haar zoon Will. Sami krijgt verwoestend nieuws. Steve confronteert Tripp met wat hij verbergt in verband met 

Kate DiMera. Claire is verrast als Ciara opduikt in de loft en onthult dat ze weer bij haar intrekt.

21/7/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/7/2022 13:10 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 21. 

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. 

21/7/2022 13:55 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

21/7/2022 15:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

21/7/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies (deel1)

21/7/2022 15:45 De Corona Quiz 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.

21/7/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)

21/7/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/7/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8439 Zoe flirt met Zende, maar hij probeert hier niet op te reageren. Ze vraagt hem of hij vindt dat ze met Carter moet trouwen. 

Hope beschuldigt Steffy ervan dat ze haar huwelijk saboteert.

21/7/2022 17:05 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

21/7/2022 17:15 Rally Rally

21/7/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag 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, ...

21/7/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13231 Sami vraagt Lucas om hulp met Will en dringt er bij hem op aan nuchter te worden en er voor zijn zoon te zijn. Later gaat 

Sami terug naar haar hotelkamer en krijgt een verrassingsbezoeker. Victor denkt dat Sonny een grote fout maakt als het 

gaat om Paul en Will. Sonny verschijnt bij Marlena, maar Eric vertelt hem dat Will weg is. Brady gaat naar Paul, in de hoop 

dat hij kan helpen Eve te neutraliseren. Eve laat haar autoriteit in het Kiriakis huishouden gelden, maar Maggie vecht terug.

21/7/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8440 Hope wil dat Steffy eerlijk vertelt van wie ze zwanger is. Wyatt stelt zijn vader voor aan Summer, met wie hij al een tijdje 

samenwerkt. Liam laat Finn weten dat hij niet geïnteresseerd is in Steffy, maar zijn relatie met Hope wil redden.

21/7/2022 19:00 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

21/7/2022 19:30 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

21/7/2022 20:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

21/7/2022 21:20 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

21/7/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/7/2022 22:20 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

21/7/2022 22:30 The Team Aflevering 3/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

21/7/2022 23:25 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 



dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

21/7/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/7/2022 23:50 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

22/7/2022 0:00 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

22/7/2022 1:10 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

22/7/2022 2:00 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 21. 

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. 

22/7/2022 2:45 Wereldoorlog Twee Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland

22/7/2022 3:40 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

22/7/2022 4:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

22/7/2022 5:05 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

22/7/2022 6:00 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 20. 

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. 

22/7/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8440 Hope wil dat Steffy eerlijk vertelt van wie ze zwanger is. Wyatt stelt zijn vader voor aan Summer, met wie hij al een tijdje 

samenwerkt. Liam laat Finn weten dat hij niet geïnteresseerd is in Steffy, maar zijn relatie met Hope wil redden.

22/7/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13231 Sami vraagt Lucas om hulp met Will en dringt er bij hem op aan nuchter te worden en er voor zijn zoon te zijn. Later gaat 

Sami terug naar haar hotelkamer en krijgt een verrassingsbezoeker. Victor denkt dat Sonny een grote fout maakt als het 

gaat om Paul en Will. Sonny verschijnt bij Marlena, maar Eric vertelt hem dat Will weg is. Brady gaat naar Paul, in de hoop 

dat hij kan helpen Eve te neutraliseren. Eve laat haar autoriteit in het Kiriakis huishouden gelden, maar Maggie vecht terug.

22/7/2022 8:00 De Rolkrant 22.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/7/2022 9:45 Kerk in Nood 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. 

22/7/2022 9:50 Paus met Poolse roots Paus met Poolse roots

22/7/2022 10:10 The Team Aflevering 4/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

22/7/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend 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, ...

22/7/2022 11:15 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/7/2022 11:30 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 35 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 35

22/7/2022 12:10 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

22/7/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13231 Sami vraagt Lucas om hulp met Will en dringt er bij hem op aan nuchter te worden en er voor zijn zoon te zijn. Later gaat 

Sami terug naar haar hotelkamer en krijgt een verrassingsbezoeker. Victor denkt dat Sonny een grote fout maakt als het 

gaat om Paul en Will. Sonny verschijnt bij Marlena, maar Eric vertelt hem dat Will weg is. Brady gaat naar Paul, in de hoop 

dat hij kan helpen Eve te neutraliseren. Eve laat haar autoriteit in het Kiriakis huishouden gelden, maar Maggie vecht terug.

22/7/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/7/2022 13:11 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 22. 

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. 

22/7/2022 13:55 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

22/7/2022 15:00 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

22/7/2022 15:45 De Corona Quiz 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.

22/7/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)

22/7/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/7/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8440 Hope wil dat Steffy eerlijk vertelt van wie ze zwanger is. Wyatt stelt zijn vader voor aan Summer, met wie hij al een tijdje 

samenwerkt. Liam laat Finn weten dat hij niet geïnteresseerd is in Steffy, maar zijn relatie met Hope wil redden.

22/7/2022 17:05 Portugal Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal

22/7/2022 17:35 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

22/7/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag 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, ...

22/7/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13232 Na Will's gesprek met Eric gaat hij naar Sami en geeft toe dat hij haar nu een beetje beter begrijpt. Will vindt Hope's 

verlovingsring. JJ roept Hope naar zijn huis, en ze is bezorgd dat hij er moe en uit zijn doen uitziet. Hope vertelt Jennifer over Rafe. 

Eli geeft Rafe een verslag over Theo's laptop - ze hebben geleerd dat Theo in dat gebouw heeft ingebroken op de avond dat hij 

werd neergeschoten, omdat hij dat kantoor in verband had gebracht met de DiMera-hacking.

22/7/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8441 Na zijn bedrog met Sally smeekt Liam Hope om vergiffenis. Summer is érg benieuwd als Flo hints geeft dat ze gevoelige 

informatie heeft over Sally Spectra.

22/7/2022 19:05 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

22/7/2022 19:30 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

22/7/2022 20:15 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

22/7/2022 21:15 Mensen van overal 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.

22/7/2022 21:40 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

22/7/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/7/2022 22:25 The Team Aflevering 4/8. Europol stelt een team van toprechercheurs samen om de moordenaar op te sporen die verantwoordelijk is 

voor een reeks gruwelijke moorden in diverse landen. Met o.a. Koen De Bouw, Veerle Baetens 

22/7/2022 23:20 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

22/7/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/7/2022 23:55 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

23/7/2022 1:05 Kappa Kappa ,  een film van Dan Key en Chris Devos

23/7/2022 2:00 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 22. 

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. 



23/7/2022 2:45 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

23/7/2022 3:10 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

23/7/2022 3:55 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

23/7/2022 4:55 Mensen van overal 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.

23/7/2022 5:30 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

23/7/2022 6:00 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 21. 

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. 

23/7/2022 6:45 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

23/7/2022 7:10 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

23/7/2022 8:00 De Rolkrant 23.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/7/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/7/2022 9:45 Kerk in Nood 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. 

23/7/2022 9:50 Mensen van overal 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.

23/7/2022 10:20 MuziekSpecial Koormuziek zomer afl 18

23/7/2022 11:00 Doek! Opendoek 2022 stelt voor

23/7/2022 11:10 De Wensenboom Ochtend 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, ...

23/7/2022 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereigthies (deel 1)

23/7/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

23/7/2022 12:40 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

23/7/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/7/2022 13:10 Wedden Wedden ,  een film van Dan Key en Chris Devos

23/7/2022 13:55 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

23/7/2022 15:00 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

23/7/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

23/7/2022 16:30 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - herhaling

23/7/2022 17:20 Het Zit In De Familie 3 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In aflevering 3 gaan we op zoek naar de familie

 van Evelien en Pater Lievens

23/7/2022 17:50 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/7/2022 17:55 De Wensenboom Namiddag 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, ...

23/7/2022 18:05 Beklimmen van de hoogste top Beklimmen van de hoogste top



23/7/2022 19:00 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

23/7/2022 19:20 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

ze hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. 

In dit Zwitserse kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

23/7/2022 19:40 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

23/7/2022 20:15 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

23/7/2022 21:15 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

23/7/2022 21:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

23/7/2022 22:45 Groen Tenerife Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022

23/7/2022 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

23/7/2022 23:30 Lachen geblazen Lachen geblazen

23/7/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/7/2022 23:50 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

24/7/2022 1:55 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

24/7/2022 2:15 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

ze hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. 

In dit Zwitserse kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

24/7/2022 2:35 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

24/7/2022 3:20 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

24/7/2022 4:20 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

24/7/2022 4:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

24/7/2022 5:45 Groen Tenerife Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022

24/7/2022 6:10 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 22. 

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. 

24/7/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/7/2022 8:00 De Rolkrant 24.07 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/7/2022 9:00 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

24/7/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

24/7/2022 10:20 MuziekSpecial Koormuziek zomer afl 19

24/7/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend 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, ...

24/7/2022 11:15 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo 

24/7/2022 11:55 MuziekSpecial : Yvan Guilini Muziekspecial Verrassing

24/7/2022 12:10 Lindsay Dichtbij Lindsay Dichtbij

24/7/2022 12:20 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen t.g.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 

24/7/2022 13:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/7/2022 13:55 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

24/7/2022 15:05 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

24/7/2022 16:05 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder 



doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in 

het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

24/7/2022 17:00 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

24/7/2022 17:15 De Herkenwijsjes aan zee Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh vanuit Middelkerke aan zee met als gast John Leo 

24/7/2022 18:00 De Wensenboom Namiddag 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, ...

24/7/2022 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/7/2022 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8438 Hope lucht haar hart bij Brooke. Vinny brengt een onverwacht bezoek aan Thomas, die hem vertelt over wat er is gebeurd 

en hoe hij zijn leven heeft te danken aan Hope. Liam en Steffy bespreken de reacties van Hope en Finn.

24/7/2022 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8439 Zoe flirt met Zende, maar hij probeert hier niet op te reageren. Ze vraagt hem of hij vindt dat ze met Carter moet trouwen. 

Hope beschuldigt Steffy ervan dat ze haar huwelijk saboteert.

24/7/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8440 Hope wil dat Steffy eerlijk vertelt van wie ze zwanger is. Wyatt stelt zijn vader voor aan Summer, met wie hij al een tijdje 

samenwerkt. Liam laat Finn weten dat hij niet geïnteresseerd is in Steffy, maar zijn relatie met Hope wil redden.

24/7/2022 19:40 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

24/7/2022 20:40 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

24/7/2022 21:40 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

24/7/2022 22:25 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

24/7/2022 23:25 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

24/7/2022 23:50 Een strop op z'n kop Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, 

Gentse humor en swingende muziek.  

24/7/2022 1:00 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

24/7/2022 1:30 Een partner in de lucht  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)

25/7/2022 1:55 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

25/7/2022 2:25 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

25/7/2022 3:20 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

25/7/2022 4:20 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

25/7/2022 5:00 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

25/7/2022 5:55 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

25/7/2022 6:25 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

25/7/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8441 Na zijn bedrog met Sally smeekt Liam Hope om vergiffenis. Summer is érg benieuwd als Flo hints geeft dat ze gevoelige 

informatie heeft over Sally Spectra.

25/7/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13232 Na Will's gesprek met Eric gaat hij naar Sami en geeft toe dat hij haar nu een beetje beter begrijpt. Will vindt Hope's 

verlovingsring. JJ roept Hope naar zijn huis, en ze is bezorgd dat hij er moe en uit zijn doen uitziet. Hope vertelt Jennifer over Rafe. 

Eli geeft Rafe een verslag over Theo's laptop - ze hebben geleerd dat Theo in dat gebouw heeft ingebroken op de avond dat hij 

werd neergeschoten, omdat hij dat kantoor in verband had gebracht met de DiMera-hacking.


