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Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië.
We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven.
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 1
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
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. 41
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties (deel2)
"In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint
Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen
hiervoor treft. "De boer die sterft" blikt Nand, een Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, dat voornamelijk
bestond uit werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen. 1963
Vier sketches uit het Europese nachtleven: een acrobaat helpt zijn vrouw in de keuken, een Spaanse dans,
een liefdesgeschiedenis tussen borstels, een vrouw zoekt geschikte klederen. 1958
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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
Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou
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, ...
Paul komt langs bij het herenhuis om John te zien, maar ontmoet in plaats daarvan Will. Paul komt later Sonny tegen,
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die zich verontschuldigt dat hij hem gekwetst heeft. Sonny en Gabi praten bij en Sonny vertelt haar het goede nieuws over
Will. Bij het landhuis krijgen Brady en Eve weer ruzie. Kate vertelt Andre dat Chad haar rol in Theo's schietpartij ontdekt.
Zoe is klaar om toe te geven aan haar gevoelens en gaat bij Zende langs. Bill en Katie vragen allebei advies aan
Wyatt en Donna.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
En Route te Indonesië deel 1
En Route Indonesië Deel 2
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld.
Hoedenmaakster van de Franse presidentsvrouwen.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 1
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
En Route Indonesië Deel 2
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld.
Hoedenmaakster van de Franse presidentsvrouwen.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
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
Zoe is klaar om toe te geven aan haar gevoelens en gaat bij Zende langs. Bill en Katie vragen allebei advies aan
Wyatt en Donna.
Paul komt langs bij het herenhuis om John te zien, maar ontmoet in plaats daarvan Will. Paul komt later Sonny tegen,
die zich verontschuldigt dat hij hem gekwetst heeft. Sonny en Gabi praten bij en Sonny vertelt haar het goede nieuws over
Will. Bij het landhuis krijgen Brady en Eve weer ruzie. Kate vertelt Andre dat Chad haar rol in Theo's schietpartij ontdekt.
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
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vandaag nog belangrijk blijft.
Getuigen over geloof (1/10) - Zr Simone
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
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. 42
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Paul komt langs bij het herenhuis om John te zien, maar ontmoet in plaats daarvan Will. Paul komt later Sonny tegen,
die zich verontschuldigt dat hij hem gekwetst heeft. Sonny en Gabi praten bij en Sonny vertelt haar het goede nieuws over
Will. Bij het landhuis krijgen Brady en Eve weer ruzie. Kate vertelt Andre dat Chad haar rol in Theo's schietpartij ontdekt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de
onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 1
In De Schaduw van Jozef Peeters - Deze documentaire gaat dieper in het leven van Jozef Peeters zijn familie.
Godelieve (zijn dochter) staat ook centraal in deze documentaire. Dankzij haar is het appartement van Jozef Peeters nog
te bezichtigen. Regie Richtie
'Waar is mijn kasteel naartoe?' van Piet Vandenpoel
Op de Sofa met Seka
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe is klaar om toe te geven aan haar gevoelens en gaat bij Zende langs. Bill en Katie vragen allebei advies aan Wyatt
en Donna.
Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou
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 schrijft brieven aan zijn dierbaren en geeft zijn bezittingen weg terwijl hij zich voorbereidt op een drastische beslissing.
Hij herinnert zich enkele momenten uit zijn leven met Gabi, Lani, Theo, Abe, Roman, Hope, Chad, Abigail, Jennifer en Jack.

2/8/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8448

2/8/2022
2/8/2022
2/8/2022
2/8/2022
2/8/2022
2/8/2022
2/8/2022

19:00
19:30
20:30
21:25
21:55
22:10
22:25

Op Stap in de zomer
Naar de markt Palermo
De Alpen
Prosecco
Sint-Godelieveabdij
Clips A La Carte zomer
The Team

2/8/2022

23:25

Pasen

2/8/2022
2/8/2022

23:45
23:55

Denderland TV
1864

3/8/2022
3/8/2022
3/8/2022
3/8/2022
3/8/2022

1:00
2:10
2:40
3:40
4:40

Rustig de nacht door
Op Stap in de zomer
Naar de markt Palermo
De Alpen
Heimat

3/8/2022

6:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8448

3/8/2022

7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13239

3/8/2022
3/8/2022
3/8/2022

8:00
9:00
9:45

De Rolkrant 03.08
Vieringen
Kerk in Nood

3/8/2022
3/8/2022

9:50
10:10

Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen
The Team

3/8/2022

11:10

De Wensenboom Ochtend

Ridge is woest als hij Zende en Zoe betrapt en eist antwoorden. Paris besluit dat het tijd is om Carter de waarheid over
Zoe te vertellen.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Naar de markt te Palermo (Italië)
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 2
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Naar de markt te Palermo (Italië)
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 1.
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.
Ridge is woest als hij Zende en Zoe betrapt en eist antwoorden. Paris besluit dat het tijd is om Carter de waarheid over
Zoe te vertellen.
JJ schrijft brieven aan zijn dierbaren en geeft zijn bezittingen weg terwijl hij zich voorbereidt op een drastische beslissing.
Hij herinnert zich enkele momenten uit zijn leven met Gabi, Lani, Theo, Abe, Roman, Hope, Chad, Abigail, Jennifer en Jack.
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.
Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 3
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
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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. 43
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
JJ schrijft brieven aan zijn dierbaren en geeft zijn bezittingen weg terwijl hij zich voorbereidt op een drastische beslissing.
Hij herinnert zich enkele momenten uit zijn leven met Gabi, Lani, Theo, Abe, Roman, Hope, Chad, Abigail, Jennifer en Jack.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de
onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 2
De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar
die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en
de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster
in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt
ondertussen een spoor. 1964
Left Luggage (deelnemer 1/12) - De kunstinstallatie 'Left Luggage' kwam er na een confronterend bezoek van Willy Baeyens
aan het museum 'Kazerne Dossin' te Mechelen. Het werk telt zo'n 130 oude reiskoffers, schijnbaar achteloos achtergelaten.
Een wandeling langs en tussen de koffers, maakt de pijn, de angst en het verdriet bijna voelbaar. Is deze angst en pijn en
dit verdriet in de wereld om ons heen voorbij.... Deze documentaire toont de totstandkoming van 'Left Luggage'.
Jürgen & Kurt, Depoorter & Mariën
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Ridge is woest als hij Zende en Zoe betrapt en eist antwoorden. Paris besluit dat het tijd is om Carter de waarheid over
Zoe te vertellen.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Het is kerstavond in Salem. Terwijl Jennifer het huis en de boom klaarmaakt voor het feest, belt ze om JJ te controleren en
maakt ze zich zorgen als haar zoon niet opneemt. Rafe en Hope zijn ook in een goed humeur, maar Ciara dreigt Rafe's
geheim te onthullen. Doug en Julie nodigen Abe uit bij de Hortons. Eli steunt Lani, die vervolgens door Valerie wordt
aangemoedigd om JJ niet op te geven. JJ staat op het punt naar het Plein te gaan, maar opent zijn deur om Gabi daar
te vinden.
Zoe is bang dat Carter haar geheim ontdekt en laat hem weten dat ze klaar is om met hem te trouwen. Brooke is woedend
als Hope haar vertelt dat Steffy mogelijk zwanger is van Liam.
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Over Gods Liefde
The Team

Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel 2/2
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 3
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Norderney, één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel
gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door
UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.
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.
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.
Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel 2/2
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 2
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.
Zoe is bang dat Carter haar geheim ontdekt en laat hem weten dat ze klaar is om met hem te trouwen. Brooke is woedend
als Hope haar vertelt dat Steffy mogelijk zwanger is van Liam.
Het is kerstavond in Salem. Terwijl Jennifer het huis en de boom klaarmaakt voor het feest, belt ze om JJ te controleren en
maakt ze zich zorgen als haar zoon niet opneemt. Rafe en Hope zijn ook in een goed humeur, maar Ciara dreigt Rafe's
geheim te onthullen. Doug en Julie nodigen Abe uit bij de Hortons. Eli steunt Lani, die vervolgens door Valerie wordt
aangemoedigd om JJ niet op te geven. JJ staat op het punt naar het Plein te gaan, maar opent zijn deur om Gabi daar
te vinden.
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.
Over Gods Liefde. Br. Stockman, Broeders Van Liefde
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
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Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 4
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Het is kerstavond in Salem. Terwijl Jennifer het huis en de boom klaarmaakt voor het feest, belt ze om JJ te controleren en
maakt ze zich zorgen als haar zoon niet opneemt. Rafe en Hope zijn ook in een goed humeur, maar Ciara dreigt Rafe's
geheim te onthullen. Doug en Julie nodigen Abe uit bij de Hortons. Eli steunt Lani, die vervolgens door Valerie wordt
aangemoedigd om JJ niet op te geven. JJ staat op het punt naar het Plein te gaan, maar opent zijn deur om Gabi daar
te vinden.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de
onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 3
Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager
Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten van
dat ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties (deel2)
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe is bang dat Carter haar geheim ontdekt en laat hem weten dat ze klaar is om met hem te trouwen. Brooke is woedend
als Hope haar vertelt dat Steffy mogelijk zwanger is van Liam.
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Rally
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Lani is verpletterd als ze JJ en Gabi samen ziet. Ze vlucht terwijl Gabi JJ probeert te helpen. Jennifer doet een emotioneel
beroep op Abe om JJ te vergeven. Will moedigt Sonny aan om meer tijd met hem door te brengen omdat hij
hun liefdesverhaal wil horen. Brady gaat verder met een plan dat met Victor is uitgedacht om Eve te neutraliseren.
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Barmhartigheid
The Team

Ridge informeert een geschokte Carter over het bedrog van Zoe. Steffy en Finn doen een ouderschapstest.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Op bezoek naar Jeruzalem
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
De Daken van Londen
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
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 4
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
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
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Op bezoek naar Jeruzalem
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
De Daken van Londen
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 3
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.
Ridge informeert een geschokte Carter over het bedrog van Zoe. Steffy en Finn doen een ouderschapstest.
Lani is verpletterd als ze JJ en Gabi samen ziet. Ze vlucht terwijl Gabi JJ probeert te helpen. Jennifer doet een emotioneel
beroep op Abe om JJ te vergeven. Will moedigt Sonny aan om meer tijd met hem door te brengen omdat hij
hun liefdesverhaal wil horen. Brady gaat verder met een plan dat met Victor is uitgedacht om Eve te neutraliseren.
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.
Barmhartigheid, Br. Stockman, Broeders Van Liefde
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
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Naar de markt München
Op Stap in de zomer
Stockholm, Royal National City Park
Mensen van overal

Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 5
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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
Lani is verpletterd als ze JJ en Gabi samen ziet. Ze vlucht terwijl Gabi JJ probeert te helpen. Jennifer doet een emotioneel
beroep op Abe om JJ te vergeven. Will moedigt Sonny aan om meer tijd met hem door te brengen omdat hij
hun liefdesverhaal wil horen. Brady gaat verder met een plan dat met Victor is uitgedacht om Eve te neutraliseren.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Cultuurkanaal
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
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
Lachen geblazen
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Ridge informeert een geschokte Carter over het bedrog van Zoe. Steffy en Finn doen een ouderschapstest.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Het is eerste kerstdag in Salem... een tijd van vrede ... en natuurlijk wonderen. Eric bezoekt Jennifer, die zich zorgen maakt
over JJ. Eric geeft Jennifer een vriendschapsarmband. Lani ontmoet Valerie, die kan zien dat er iets aan de hand is. Later brengen
Lani, Abe, Valerie, Claire, Ciara en JJ allemaal tijd door met Theo. Abe is de hele nacht bij Theo gebleven terwijl Valerie Abe troost,
die haar vertelt over zijn gesprek met Jennifer over het vergeven van JJ.
Brooke gaat de confrontatie aan met Steffy. Ze is woedend over wat ze Hope heeft aangedaan. Zoe probeert wanhopig
haar relatie met Carter te redden.
Naar de markt te München (Duitsland)
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Stockholm, Royal National City Park
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
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Na de liefde

De wijngaarden van het Wilde Westen
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 5
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
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
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 4
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.
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
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.
Sporters en hun geloof
Muziekspecial met Salvatore Adamo
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 - Zomerseventies (deel 2)
Cultuurkanaal
En Route Norderney
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de
onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 5
De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af. Gérard
kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos in Brussel rond.
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1983.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig
ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht
van deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vijfde aflevering staan Jacqueline en
de Red Star centraal
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, ...
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op stap langs de Camino (Spanje)
China, De wijngaarden van de Himalaya
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Op stap langs de Camino (Spanje)
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
China, De wijngaarden van de Himalaya
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 5
De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach,
een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net
uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het
geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen.
Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer.
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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Muziekspecial met Hansi Hinterseer 2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley
Pareltjes van muziek
Vier weken lang grasduint Bart Vandekerkhove, initiatiefnemer van het muzikaal-poëtisch project Gezelle Gezongen in
zijn archief en laat hij u kennis maken met enkele pareltjes van Vlaanderens meest muzikaal vertaalde dichter:
Guido Gezelle. Aflevering 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de
onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 6
In 1899 richt Alfred Grisar op het Kiel in Antwerpen de "Beerschot Atletic Club" op, een all round sportclub waarin geleidelijk
aan voetbal de bovenhand neemt. Hun stadium vormt de basis voor de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen.
Nadien volgt een roemrijke geschiedenis met sterspelers als Raymond Braine, Rik Coppens en Juan Lozano. 1975
Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops
De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van
een ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische
vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt. 1964. Yvan Govar.
Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973
Rose' is een bekroonde korte film, geregisseerd door Ritchie Vermeire en Dilgesh Rojbeyani. De korte film vertelt
het verhaal van een jong meisje dat lijdt aan aplastische anemie, een zeldzame bloedziekte. Als de verzekering weigert
de ziekte te erkennen en de kosten te dekken, wordt het leven een hel voor Rose en haar moeder. De film is gebaseerd op
waargebeurde verhalen, waaronder het eigen verhaal van Ritchie Vermeire. Hij leed aan dezelfde ziekte als Rose.
Na een stamceltransplantatie herstelde hij uiteindelijk van de ziekte.
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Nicky Langley
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
Ridge is woest als hij Zende en Zoe betrapt en eist antwoorden. Paris besluit dat het tijd is om Carter de waarheid over Zoe
te vertellen.
Zoe is bang dat Carter haar geheim ontdekt en laat hem weten dat ze klaar is om met hem te trouwen. Brooke is woedend
als Hope haar vertelt dat Steffy mogelijk zwanger is van Liam.
Ridge informeert een geschokte Carter over het bedrog van Zoe. Steffy en Finn doen een ouderschapstest.
De Daken van Berlijn
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt
er kennis gemaakt met de veelzijdige landschappen, de oude tradities en het rijk verleden dat dit land te bieden heeft.
Stapland - Langs de Amalfikust (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.
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
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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
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt
er kennis gemaakt met de veelzijdige landschappen, de oude tradities en het rijk verleden dat dit land te bieden heeft.
Stapland - Langs de Amalfikust (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.
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 6
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.
Brooke gaat de confrontatie aan met Steffy. Ze is woedend over wat ze Hope heeft aangedaan. Zoe probeert wanhopig
haar relatie met Carter te redden.
Het is eerste kerstdag in Salem... een tijd van vrede ... en natuurlijk wonderen. Eric bezoekt Jennifer, die zich zorgen maakt
over JJ. Eric geeft Jennifer een vriendschapsarmband. Lani ontmoet Valerie, die kan zien dat er iets aan de hand is. Later brengen
Lani, Abe, Valerie, Claire, Ciara en JJ allemaal tijd door met Theo. Abe is de hele nacht bij Theo gebleven terwijl Valerie Abe troost,
die haar vertelt over zijn gesprek met Jennifer over het vergeven van JJ.

