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Portugal
Nijlcruise in Egypte
Lekker Weg

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.
Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's
Aflevering 5/8. 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
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. 36
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereigthies (deel 1)
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
De spoken van Torenburcht
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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.
Nijlcruise in Egypte
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Sami probeert de ring terug te krijgen. Doug geeft Rafe een waarschuwing. Later kussen Hope en Rafe. Kate, nog steeds
in de war over de situatie met Theo, komt Gabi tegen. Kate wil weten of Gabi een beslissing heeft genomen over
de verkoop van Gabi Chic. Jennifer vraagt Chad om een verklaring over de betrokkenheid van DiMeras bij Theo's schietpartij
en de gemoederen lopen op.
Finn zet Steffy voor het blok als hij haar vraagt wie ze het liefst zou zien als vader van haar kind. Thomas troost Hope
nadat hij haar hartverscheurende gesprek met Liam heeft opgevangen.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
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.
Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal
Nijlcruise in Egypte
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
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Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
Tussenlanding Casamance, Senegal
Thailand, De tropische wijngaarden
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 5/8. 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
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)
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.
De spoken van Torenburcht
Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
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.
Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal
Nijlcruise in Egypte
Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de
Gorges du Verdon een heel speciaal geval.
Tussenlanding Casamance, Senegal
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
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 1
Finn zet Steffy voor het blok als hij haar vraagt wie ze het liefst zou zien als vader van haar kind. Thomas troost Hope
nadat hij haar hartverscheurende gesprek met Liam heeft opgevangen.
Sami probeert de ring terug te krijgen. Doug geeft Rafe een waarschuwing. Later kussen Hope en Rafe. Kate, nog steeds
in de war over de situatie met Theo, komt Gabi tegen. Kate wil weten of Gabi een beslissing heeft genomen over
de verkoop van Gabi Chic. Jennifer vraagt Chad om een verklaring over de betrokkenheid van DiMeras bij Theo's schietpartij
en de gemoederen lopen op.
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.
Waarde en zin van elk menselijk leven , Broeder Stockman
Aflevering 6/8. 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
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. 37
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Een strop op z'n kop

Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Sami probeert de ring terug te krijgen. Doug geeft Rafe een waarschuwing. Later kussen Hope en Rafe. Kate, nog steeds
in de war over de situatie met Theo, komt Gabi tegen. Kate wil weten of Gabi een beslissing heeft genomen over
de verkoop van Gabi Chic. Jennifer vraagt Chad om een verklaring over de betrokkenheid van DiMeras bij Theo's schietpartij
en de gemoederen lopen op.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
Gentse humor en swingende muziek.
Vader en dochter. Een vader neemt afscheid van zijn dochter en vertrekt. Ze wordt een jonge vrouw,heeft een gezin en
wordt oud. Maar diep van binnen houdt ze een diep verlangen naar haar vader. Michael Dudok De Wit, 2000.
3 Misses. De ene miss(er) volgt op de andere wanneer een aantal helden "3 misses" in nood te hulp snellen.
Paul Driessen (1999)
Een Griekse Tragedie. Drie caryatides die al eeuwen dapper de tijd weerstaan, gaan ten onder aan het geweld van hun
eigen ontwaken, brutale archeologen en vervuilende toeristen. Nicole van Goethem (1985)
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Finn zet Steffy voor het blok als hij haar vraagt wie ze het liefst zou zien als vader van haar kind. Thomas troost Hope
nadat hij haar hartverscheurende gesprek met Liam heeft opgevangen.
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.
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, ...
Marlena is terughoudend om Sami binnen te laten als ze Will een vroeg kerstcadeau brengt. Kate is van streek dat Lucas
zich moet terugtrekken nu hij aan het ontwennen is. Maggie komt Lucas steun bieden. Hope en Rafe genieten van
een romantische ochtend in bed na het romantische tweede aanzoek van gisteravond.
Wyatt spreekt Liam aan op zijn overspel met Steffy. Ridge krijgt in de gaten dat er iets speelt tussen Zoe en Zende.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Naar de markt te Helsinki (Finland)
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Lavaux, wijn uit de alpen
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 6/8. 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
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Gentse Feesten 2022 - Talkshow met Guy Broeckhove. Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip,
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Gentse humor en swingende muziek.
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Naar de markt te Helsinki (Finland)
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Lavaux, wijn uit de alpen
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)
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 2
Wyatt spreekt Liam aan op zijn overspel met Steffy. Ridge krijgt in de gaten dat er iets speelt tussen Zoe en Zende.
Marlena is terughoudend om Sami binnen te laten als ze Will een vroeg kerstcadeau brengt. Kate is van streek dat Lucas
zich moet terugtrekken nu hij aan het ontwennen is. Maggie komt Lucas steun bieden. Hope en Rafe genieten van
een romantische ochtend in bed na het romantische tweede aanzoek van gisteravond.
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.
800 jaar Clarissen
Aflevering 7/8. 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
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. 38
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Marlena is terughoudend om Sami binnen te laten als ze Will een vroeg kerstcadeau brengt. Kate is van streek dat Lucas
zich moet terugtrekken nu hij aan het ontwennen is. Maggie komt Lucas steun bieden. Hope en Rafe genieten van
een romantische ochtend in bed na het romantische tweede aanzoek van gisteravond.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Zininzang Bilzen t.g.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Korte speelfilm. Waterschout gaat Het schilderij 'De Madonna van Nedermunster' ophalen. 's Avonds logeert hij in
een herberg en ontmoet daar een vrouw. Deze vrouw komt 's nachts zijn kamer binnen. Zij bedrijven de liefde.
s' Morgens is zij echter verdwenen. De volgende dag haalt hij het schilderij in de kerk op. De Madonna op het schilderij lijkt
als twee druppels water op de geheimzinnige vrouw. Volgens de deken is dit een heks die in vijftiende eeuw verbrand werd
en wiens dood men nu nog tijdens het carnaval viert. 1971
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.

27/7/2022

16:00

Pasen

27/7/2022
27/7/2022
27/7/2022
27/7/2022

16:30
16:45
17:10
17:40

Clips A La Carte zomer
Mooi en Meedogenloos Afl. 8443
En route special - Elzas
De Wensenboom Namiddag

27/7/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13235

27/7/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8444

27/7/2022
27/7/2022
27/7/2022
27/7/2022
27/7/2022
27/7/2022

19:05
19:30
20:15
21:10
22:10
22:25

Op Stap in de zomer
Architecteur in Gent in beweging
Documentairereeks Frans Verhoeven
Stapland
Clips A La Carte zomer
The Team

27/7/2022

23:20

Moatje

27/7/2022
27/7/2022
28/7/2022
28/7/2022
28/7/2022
28/7/2022
28/7/2022
28/7/2022

23:45
23:55
0:40
2:10
2:35
3:30
4:30
5:40

Denderland TV
Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 38
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Op Stap in de zomer
Walking the camino
Documentairereeks Frans Verhoeven
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De Rolkrant 28.07
Vieringen
Kerk in Nood

Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wyatt spreekt Liam aan op zijn overspel met Steffy. Ridge krijgt in de gaten dat er iets speelt tussen Zoe en Zende.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Het is Sami's laatste dag in Salem en ze doet haar ronde om definitief afscheid te nemen. Ze bedankt Eric en Roman
voor hun steun en betuigt haar dankbaarheid aan haar broer voor het overhalen van Will om haar nog een kans te geven.
Brady arresteert Eve met de informatie die hij van Paul heeft gekregen. Claire vertelt Shawn en Belle over Ciara's gelofte
om haar leven te ruïneren als Ciara Hope en Rafe van zich af blaast als ze haar verzet uitdagen.
Zoe is geschokt als ze ontdekt dat ze een berichtje heeft gemist dat mogelijk haar leven had kunnen veranderen.
Steffy wil heel graag weten wie de vader van haar kind is en vraagt om een vaderschapstest.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel1/2
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 7/8. 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
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 38
Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op stap langs de Camino (Spanje)
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
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 3
Zoe is geschokt als ze ontdekt dat ze een berichtje heeft gemist dat mogelijk haar leven had kunnen veranderen.
Steffy wil heel graag weten wie de vader van haar kind is en vraagt om een vaderschapstest.
Het is Sami's laatste dag in Salem en ze doet haar ronde om definitief afscheid te nemen. Ze bedankt Eric en Roman
voor hun steun en betuigt haar dankbaarheid aan haar broer voor het overhalen van Will om haar nog een kans te geven.
Brady arresteert Eve met de informatie die hij van Paul heeft gekregen. Claire vertelt Shawn en Belle over Ciara's gelofte
om haar leven te ruïneren als Ciara Hope en Rafe van zich af blaast als ze haar verzet uitdagen.
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.
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Doek!
Belcar Skylimit Sprint Cup Race Promotion Day
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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.
Aflevering 8/8. 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
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. 39
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Het is Sami's laatste dag in Salem en ze doet haar ronde om definitief afscheid te nemen. Ze bedankt Eric en Roman
voor hun steun en betuigt haar dankbaarheid aan haar broer voor het overhalen van Will om haar nog een kans te geven.
Brady arresteert Eve met de informatie die hij van Paul heeft gekregen. Claire vertelt Shawn en Belle over Ciara's gelofte
om haar leven te ruïneren als Ciara Hope en Rafe van zich af blaast als ze haar verzet uitdagen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na
de Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis
genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele
notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met
alle mogelijke middelen. 2011
Lachen geblazen
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereigthies (deel 1)
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe is geschokt als ze ontdekt dat ze een berichtje heeft gemist dat mogelijk haar leven had kunnen veranderen.
Steffy wil heel graag weten wie de vader van haar kind is en vraagt om een vaderschapstest.
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Belcar Skylimit Sprint Cup Race Promotion Day van 21 juli 2022
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, ...
Abigail staat erop dat JJ haar binnenlaat en ziet dat hij een puinhoop is. Lani gaat naar het station en ontmoet JJ.
Jennifer vertrouwt Kayla haar bezorgdheid over JJ's depressie toe. Chad en Kate hopen dat de specialist die ze hebben
ingehuurd Theo kan helpen. Ondertussen vertelt Steve Tripp dat hij een plan heeft om met Kate af te rekenen.
Ciara haalt uit naar Rafe en onthult bijna dat ze zijn geheim kent.
Zoe laat Zende het vertraagde berichtje zien en hoopt dat er een kans bestaat dat ze toch samen kunnen zijn.
Ridge vraagt Paris en Zende of zij weten wat de bedoelingen zijn van Zoe
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
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Uit dezelfde bron deel 1
Kappa
De Wensenboom Ochtend
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Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
De Daken van Berlijn
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Aflevering 8/8. 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
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 39
Balkanoorlog , 1994
Wereldoorlog Twee - Aflevering (1/8) - Nederland
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
De Daken van Berlijn
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 4
Zoe laat Zende het vertraagde berichtje zien en hoopt dat er een kans bestaat dat ze toch samen kunnen zijn.
Ridge vraagt Paris en Zende of zij weten wat de bedoelingen zijn van Zoe
Abigail staat erop dat JJ haar binnenlaat en ziet dat hij een puinhoop is. Lani gaat naar het station en ontmoet JJ.
Jennifer vertrouwt Kayla haar bezorgdheid over JJ's depressie toe. Chad en Kate hopen dat de specialist die ze hebben
ingehuurd Theo kan helpen. Ondertussen vertelt Steve Tripp dat hij een plan heeft om met Kate af te rekenen.
Ciara haalt uit naar Rafe en onthult bijna dat ze zijn geheim kent.
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.
Uit dezelfde bron deel 1
Kappa , een film van Dan Key en Chris Devos
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
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. 40
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Abigail staat erop dat JJ haar binnenlaat en ziet dat hij een puinhoop is. Lani gaat naar het station en ontmoet JJ.
Jennifer vertrouwt Kayla haar bezorgdheid over JJ's depressie toe. Chad en Kate hopen dat de specialist die ze hebben
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Naar de markt Palermo
Mensen van overal

ingehuurd Theo kan helpen. Ondertussen vertelt Steve Tripp dat hij een plan heeft om met Kate af te rekenen.
Ciara haalt uit naar Rafe en onthult bijna dat ze zijn geheim kent.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Cultuurkanaal
Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen
in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst hebben
Regie: Linda van Tulden, Willem Thijssen - Acteurs: Ramon Teixidor, Françoise Binder, José Costa, Felix &
Francisco Carrasquer.
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe laat Zende het vertraagde berichtje zien en hoopt dat er een kans bestaat dat ze toch samen kunnen zijn.
Ridge vraagt Paris en Zende of zij weten wat de bedoelingen zijn van Zoe
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
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, ...
JJ is officieel goedgekeurd. Abigail en Jennifer bieden hun steun aan, maar JJ is nog steeds geschokt. Abe is woedend.
Lani hoort het en is ongemakkelijk. Ondertussen leren Theo's vrienden en familie dat zijn experimentele medische behandeling
niet succesvol is geweest. Ciara en Claire hechten bijna aan hun verdriet, maar er breekt een gevecht uit.
Ridge benadert Zende op agressieve wijze over de relatie tussen Zoe en Carter. Bill probeert Katie voor zich terug te winnen
en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Naar de markt te Palermo (Italië)
In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet
probleemloos te verlopen.
Wijn uit de Okanaganvallei
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Kappa , een film van Dan Key en Chris Devos
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 40
De film Gina B. confronteert ons met een niet alledaags boeiend iemand, de transexueel Jean Gina B. die in deze film
zijn eigen rol speelt. 1985
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Stadspark te Rome, Villa Borghese
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.
Naar de markt te Palermo (Italië)
In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet
probleemloos te verlopen.
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Wijn uit de Okanaganvallei
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 5
Munich, Englischer Garten
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.
Uit dezelfde bron deel 2
Koormuziek zomer afl 18
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
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 - Zomersixties (deel2)
Cultuurkanaal
Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De relatie tussen het succeskoppel Karin en Jan komt op scherp te staan als door een accident van een van haar cliënten
uitkomt dat haar man zich in zijn firma met duistere transacties bezig houdt. Als je huwelijk een nachtmerrie wordt!
Regie: Freddy Coppens - Acteurs: Johan Leysen, Jan Decleir, Thom Hoffman, Alexandra Vandernoot.
Nederlands-Belgisch psychologisch drama. 1989
Sinds hun onafhankelijkheid zetten landen als Tunesië, Marokko en vele anderen zwaar in op de toeristenindustrie als
manier om hun onderontwikkeling op te lossen. Hun zon, hun palmbomen en hun stranden zijn te bewonderen in de catalogi
van de reisbureaus. De film SOLEIL DES HYENES laat de weg zien die een Noord-Afrikaans vissersdorp doorloopt om
een toeristencentrum te worden. Een bekroonde film van Ridha Behi. 1977
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vierde aflevering gaan we op zoek naar de familie
van Werner Peene
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, ...
Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2
Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden
Op bezoek naar Kasterlee
Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants
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.
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Missing Link

Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Nijlcruise in Egypte
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
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)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
I Colombaioni is één van de vele Italiaanse families die nog steeds de 'Comedia dell'arte' vertonen in hun rondtrekkende
circustent. Deze traditie werd ruimer toen Carlo Colombaioni en zijn neef Alberto Vitale in theaters wereldwijd gingen
optreden, ook hier. Nobelprijs - winnaar Dario Fo geeft zijn reactie op deze vorm van theater. Een film van Tom d'Angremond.
Productie: CinéTé Filmproduktie (1980)
Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2
Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden
Op bezoek naar Kasterlee
Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants
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.
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Nijlcruise in Egypte
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
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
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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.
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, ...
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher
Pareltjes van muziek
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport
beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem
aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge
bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie
Een avontuurlijke zoektocht die leidt van Terschelling naar Tervuren om de 'ontbrekende schakel' te vinden.
Regie: Ger Poppelaars - Met: Johan Leysen, Tamara van der Dop, Thomas Acda en Nick van Buiten.

31/7/2022

16:15

Raymond Ceulemans

31/7/2022

16:50

Clara

31/7/2022
31/7/2022

17:15
17:55

De Herkenwijsjes aan zee
De Wensenboom Namiddag

31/7/2022
31/7/2022
31/7/2022

18:05
18:20
18:45

Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8443
Mooi en Meedogenloos Afl. 8444

31/7/2022

19:15

Mooi en Meedogenloos Afl. 8445

31/7/2022
31/7/2022
31/7/2022

19:40
20:35
21:35

De Daken van Bangkok
De Alpen
We Leaf reizen

31/7/2022
31/7/2022
31/7/2022

22:15
23:15
23:50

Stapland
Dierenrijk: Paardenwelzijn
The King's Gardens

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

1:45
2:45
3:45

De Daken van Bangkok
De Alpen
We Leaf reizen

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

4:25
5:25
5:40

Stapland
Dierenrijk: Ransuilen en Ijsvogel
1864

1/8/2022

6:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8446

1/8/2022

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13237

Nederlands/Vlaams drama. 1997
Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en
61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader.
De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.
De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden.
Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde
het meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en
daaraan ten onder ging. 1981
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Jurgen Dejaegher
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
Wyatt spreekt Liam aan op zijn overspel met Steffy. Ridge krijgt in de gaten dat er iets speelt tussen Zoe en Zende.
Zoe is geschokt als ze ontdekt dat ze een berichtje heeft gemist dat mogelijk haar leven had kunnen veranderen.
Steffy wil heel graag weten wie de vader van haar kind is en vraagt om een vaderschapstest.
Zoe laat Zende het vertraagde berichtje zien en hoopt dat er een kans bestaat dat ze toch samen kunnen zijn.
Ridge vraagt Paris en Zende of zij weten wat de bedoelingen zijn van Zoe
De Daken van Bangkok
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
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.
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect
André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra
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 Daken van Bangkok
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
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.
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
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
Ridge benadert Zende op agressieve wijze over de relatie tussen Zoe en Carter. Bill probeert Katie voor zich terug te winnen
en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden
JJ is officieel goedgekeurd. Abigail en Jennifer bieden hun steun aan, maar JJ is nog steeds geschokt. Abe is woedend.
Lani hoort het en is ongemakkelijk. Ondertussen leren Theo's vrienden en familie dat zijn experimentele medische behandeling
niet succesvol is geweest. Ciara en Claire hechten bijna aan hun verdriet, maar er breekt een gevecht uit.

