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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.
Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's
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 6
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
De week van Jan Smit - Aflevering 1 - zevendelige muziekserie
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies (deel 2)
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
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
Kinderen van Zeppos
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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.
China, De wijngaarden van de Himalaya
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, ...
Theo ontwaakt uit zijn coma. Zijn familie/geliefden zijn dolgelukkig. Valerie vraagt iedereen behalve Abe te vertrekken zodat
ze de specialisten kan inschakelen. Lani trekt JJ weg voor een privé-gesprek. Later neemt Lani hem mee om met Theo
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te praten. Ondertussen zijn Claire en Ciara dolblij met Theo's terugkeer, maar ruziën over wie hem wanneer moet zien.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Meteen na haar gesprek met Carter uit Zoe beschuldigingen richting Paris. Steffy vertelt Ridge over haar nacht met Liam
en haar zwangerschap.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat
geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt
in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
De laatste wildernis - Leo Janssen
Land van de levende doden - Leo Janssen
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
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 6
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat
geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt
in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
De laatste wildernis - Leo Janssen
Land van de levende doden - Leo Janssen
Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. Aflevering 7.
De Duitse politieke, sociale en culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach,
een klein dorpje op de Hunsrück. Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net
uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het
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geluk gevonden te hebben. Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen.
Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer.
Meteen na haar gesprek met Carter uit Zoe beschuldigingen richting Paris. Steffy vertelt Ridge over haar nacht met Liam
en haar zwangerschap.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Theo ontwaakt uit zijn coma. Zijn familie/geliefden zijn dolgelukkig. Valerie vraagt iedereen behalve Abe te vertrekken zodat
ze de specialisten kan inschakelen. Lani trekt JJ weg voor een privé-gesprek. Later neemt Lani hem mee om met Theo
te praten. Ondertussen zijn Claire en Ciara dolblij met Theo's terugkeer, maar ruziën over wie hem wanneer moet zien.
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.
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.
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 7
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
De week van Jan Smit - Aflevering 2 - zevendelige muziekserie
Theo ontwaakt uit zijn coma. Zijn familie/geliefden zijn dolgelukkig. Valerie vraagt iedereen behalve Abe te vertrekken zodat
ze de specialisten kan inschakelen. Lani trekt JJ weg voor een privé-gesprek. Later neemt Lani hem mee om met Theo
te praten. Ondertussen zijn Claire en Ciara dolblij met Theo's terugkeer, maar ruziën over wie hem wanneer moet zien.
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 8
Biografische film over het werk en het leven van de Vlaamse dichter Karel Jonckheere, benaderd vanuit vier perspectieven
die samenvallen met vier beroepen: boer, visser, herder en jager. 1976
Dr. Luc Colemont op de sofa met Seka
Kinderen van Zeppos
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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Meteen na haar gesprek met Carter uit Zoe beschuldigingen richting Paris. Steffy vertelt Ridge over haar nacht met Liam
en haar zwangerschap.
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
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, ...
Kate wacht nerveus met Chad om Theo te bezoeken, terwijl Abe en Lani Theo onder druk zetten over waarom hij besloot
in te breken in het kantoorgebouw. Zij en Chad bezoeken Theo. Na hun bezoek vertelt Chad Kate dat hij alle respect
voor haar heeft verloren.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Ridge luistert aandachtig als Finn vertelt wat zijn ware bedoelingen zijn met Steffy.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Smaakmakkers 7
Naar de markt te München (Duitsland)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Veroveraars van de Douro-Vallei
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
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 7
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen
Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen de
onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge. 150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia
verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons
het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog
die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 8
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
Smaakmakkers 7
Naar de markt te München (Duitsland)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Veroveraars van de Douro-Vallei
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.
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Lachen geblazen
Clips A La Carte zomer
Mooi en Meedogenloos Afl. 8453
Wijnland - Indië
De Wensenboom Namiddag

Maria blijft achter en hoopt op zijn terugkeer.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Ridge luistert aandachtig als Finn vertelt wat zijn ware bedoelingen zijn met Steffy.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Kate wacht nerveus met Chad om Theo te bezoeken, terwijl Abe en Lani Theo onder druk zetten over waarom hij besloot
in te breken in het kantoorgebouw. Zij en Chad bezoeken Theo. Na hun bezoek vertelt Chad Kate dat hij alle respect
voor haar heeft verloren.
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.
Op bezoek bij avonturies voor God (deel 2)
De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale
kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw
een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') &
Jürgen Vogel ('Tatort') - Aflevering 8
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.
De week van Jan Smit - Aflevering 3 - zevendelige muziekserie
Kate wacht nerveus met Chad om Theo te bezoeken, terwijl Abe en Lani Theo onder druk zetten over waarom hij besloot
in te breken in het kantoorgebouw. Zij en Chad bezoeken Theo. Na hun bezoek vertelt Chad Kate dat hij alle respect
voor haar heeft verloren.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retrofilm 1958
Docu - drama. De jeugdclub maakt zich klaar om een film over het Daensisme op te nemen. De onwetendheid hierover
is groot. Er wordt een verband gelegd tussen de hedendaagse sociale problematiek en de strijd tussen Daens en de rijke
machtshebbers van toen. 1980
Kinderen van Zeppos
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Lachen geblazen
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Ridge luistert aandachtig als Finn vertelt wat zijn ware bedoelingen zijn met Steffy.
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
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, ...
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Documentairereeks Frans Verhoeven
Stapland
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Project Buzibi - Nepal - Oeganda
Walking the camino
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De Rolkrant 11.08
Vieringen
Kerk in Nood

Chad en Abigail bespreken Kate's lot en spreken met Belle over haar jacht op de DiMera-saboteur. Later merkt Abigail
een onbekend emailadres op haar lijst van genodigden. Ondertussen geeft een mysterieuze vrouw een RSVP
voor twee personen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Hope zet Liam voor het blok over Steffy's ongeboren kind. Steffy wordt emotioneel als Finn haar vertelt hoe ze zijn leven
heeft veranderd.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
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.
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
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 8
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Burkina Faso - Nepal - Mongolië
Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het
de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk
continent de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
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.
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Duitsland - Oeganda - straatmuzikanten
Project Buzibi - Nepal - Oeganda
Op stap langs de Camino (Spanje)
Hope zet Liam voor het blok over Steffy's ongeboren kind. Steffy wordt emotioneel als Finn haar vertelt hoe ze zijn leven
heeft veranderd.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Chad en Abigail bespreken Kate's lot en spreken met Belle over haar jacht op de DiMera-saboteur. Later merkt Abigail
een onbekend emailadres op haar lijst van genodigden. Ondertussen geeft een mysterieuze vrouw een RSVP
voor twee personen.
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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Op Stap in de zomer
En route special - Elzas
Lhasa
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
De Daken van Los Angeles
Clips A La Carte zomer
Doek!
Retro film
Ten Huize Goetgebuer

Op bezoek naar Jeruzalem
Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970
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, ...
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.
De week van Jan Smit - Aflevering 4 - zevendelige muziekserie
Chad en Abigail bespreken Kate's lot en spreken met Belle over haar jacht op de DiMera-saboteur. Later merkt Abigail
een onbekend emailadres op haar lijst van genodigden. Ondertussen geeft een mysterieuze vrouw een RSVP
voor twee personen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader
van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies (deel 2)
Kinderen van Zeppos
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope zet Liam voor het blok over Steffy's ongeboren kind. Steffy wordt emotioneel als Finn haar vertelt hoe ze zijn leven
heeft veranderd.
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, ...
Op Chad en Abigail's nieuwjaarsfeestje, komen enkele koppels nader tot elkaar, anderen hebben complicaties. Ciara wordt
dronken en verpest het feest... Ondertussen blijft Brady Eve bewerken, en ze sluipen het feest binnen.
Ook maakt een mysterieus koppel zich klaar om het feest bij te wonen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Thomas probeert het vertrouwen van Ridge en Brooke terug te winnen. Hope maakt een moeilijke beslissing over
haar toekomst met Liam.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
De Daken van Los Angeles
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
Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
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gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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.
Op zoek naar water
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
De Daken van Los Angeles
Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil
Mercy Ships maakt in de wereld
Beklimmen van de hoogste top
Thomas probeert het vertrouwen van Ridge en Brooke terug te winnen. Hope maakt een moeilijke beslissing over
haar toekomst met Liam.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op Chad en Abigail's nieuwjaarsfeestje, komen enkele koppels nader tot elkaar, anderen hebben complicaties. Ciara wordt
dronken en verpest het feest... Ondertussen blijft Brady Eve bewerken, en ze sluipen het feest binnen.
Ook maakt een mysterieus koppel zich klaar om het feest bij te wonen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
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.
Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970
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.
De week van Jan Smit - Aflevering 5 - zevendelige muziekserie
Op Chad en Abigail's nieuwjaarsfeestje, komen enkele koppels nader tot elkaar, anderen hebben complicaties. Ciara wordt
dronken en verpest het feest... Ondertussen blijft Brady Eve bewerken, en ze sluipen het feest binnen.
Ook maakt een mysterieus koppel zich klaar om het feest bij te wonen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Cultuurkanaal
Ex-huurling Jean de Congolees runt café 'Congo Express' in een groezelige volksbuurt van een grootstad. De film volgt
de amoureuze, dramatische en niet zelden ook komische avonturen levens van diverse personen in die buurt via
verschillende verhaallijnen. Tevens wordt een bijzonder beeld geschetst van de jaren '80 in Antwerpen.
Een van de favoriete Vlaamse films van Robbe De Hert!
Met o.a.: François Beuckelaers, Marc Van Eeghem, Marc Peeters en Chris Cauwenberghs, 1986
You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971
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Naar de markt Turijn
Op Stap in de zomer
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
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Wijngaarden aan de rand van de woestijn
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Retro film
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Ten Huize Goetgebuer
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Denderland TV
Retro
Naar de markt Turijn
Op Stap in de zomer
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Mensen van overal

Taragona, korte speelfilm uit 1980
Kinderen van Zeppos
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas probeert het vertrouwen van Ridge en Brooke terug te winnen. Hope maakt een moeilijke beslissing over
haar toekomst met Liam.
Thailand, De tropische wijngaarden
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, ...
Brady gaat naar Eve's kamer om af te maken waar ze aan begonnen waren... Ondertussen kussen Will en Paul en het lijkt
erop dat hun aantrekkingskracht groeit. Vivian kondigt aan dat ze niet alleen op het DiMera feest komt. Ze onthult de naam
van de mysterieuze man. Deze begroet zijn familie en deelt zijn verhaal, en later, deelt hij schokkend nieuws.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Liam probeert wanhopig zijn huwelijk met Hope te redden. Steffy, Finn, Hope en Liam krijgen te horen van wie Steffy
zwanger is.
Naar de markt te Turijn (Italië)
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat
geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt
in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970
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)
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Retrofilm 1958
Naar de markt te Turijn (Italië)
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat
geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt
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Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Walking the camino
Rustig de nacht door
Met de trein reizen
Rome, Villa Borghese
De Rolkrant 13.08
Vieringen
Braambos
Kerk in Nood
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MuziekSpecial: Music Show Scotland
Doek!
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Cultuurkanaal
De week van Jan Smit
En route special - Elzas
Denderland TV
De ooggetuige
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Golden Ophelia
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Aan de oevers van de Leie
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Verrassingsfilm
Het Zit In De Familie 6
De Wensenboom Namiddag
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Op Stap in de zomer
Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m
Opgetuigd opgetogen
Wijnland - Kroatië
Naar de markt Lyon
Vrouwen en mannen van: Ladakh
Documentairereeks Frans Verhoeven
En route special - Lorraine
Ten Huize Goetgebuer

in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.
Wijngaarden aan de rand van de woestijn
Op stap langs de Camino (Spanje)
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust. Noord-Europa
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Stadspark te Rome, Villa Borghese
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Compostela 20 jaar later
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.
MuziekSpecial Music Show Scotland
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 - Zomereigthies (deel 2)
Cultuurkanaal
De week van Jan Smit - Aflevering 6 - zevendelige muziekserie
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich
overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil
plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële vergunning
te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee in de aanvraag
te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn bloemenzaak en
zwerft wat rond. 1974.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Verrassingsfilm
Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de zesde aflevering staat Vera Gooris 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
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers, van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
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Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m
Opgetuigd opgetogen
Wijnland - Kroatië
Naar de markt Lyon
Vrouwen en mannen van: Ladakh
Documentairereeks Frans Verhoeven
En route special - Lorraine
Vieringen
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Abdij van Averbode - Morgengebed
Kerk in Nood
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Dionne Warwick
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De Herkenwijsjes aan zee
Pareltjes
De week van Jan Smit
Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester
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Exit 7
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Retro

gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984
De Vlaamse zanger Joe Harris heeft een optreden in Cannes tijdens het Filmfestival. Daar ontmoet hij de bevallige Diana
die actrice wil worden. Hij stelt ze voor aan Marcel, een filmproducent.
Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt
ze aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich
aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om.
1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel 16+
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers, van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat
geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt
in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.
Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
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.
Muziekspecial met Dionne Warwick
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 Dean.
Pareltjes van muziek
De week van Jan Smit - Aflevering 7 - zevendelige muziekserie
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 3
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Marc Dumont, een veertiger, heeft klaarblijkelijk alles om een 'gelukkig man' te zijn: een charmante vrouw,
twee lieve kinderen, een interessant beroep als stedenbouwkundig architect, een mooie woning buiten de stad.
Hij heeft dat, wat de meeste mensen hun hele leven vaak vruchteloos trachten te bereiken. Een ontmoeting met
een aantrekkelijk Pools meisje dat in een antiekzaak werkt, doet hem nadenken over zijn familiebinding en over de zin om
nu nog kinderen te verwekken en op te voeden. 1979. Emile Degelin
Retrofilm 1958
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De Daken van Londen
De Alpen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Stapland
Braambos
Schellebelle 1919
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De Daken van Londen
De Alpen
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Stapland
Braambos
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Smaakmakkers 7
Mooi en Meedogenloos Afl. 8456
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022
De Dingen Des Levens Afl. 13247

Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde
in het saboteren van het spoorwegnet. 1945
Grote broer Alex heeft een afspraak met een meisje. Hij moet echter zijn zusje Bibi meebrengen. Zij laat het verliefde
koppeltje enkele komische avonturen beleven. 1970. Jean Daskalidès
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Dean.
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 luistert aandachtig als Finn vertelt wat zijn ware bedoelingen zijn met Steffy.
Hope zet Liam voor het blok over Steffy's ongeboren kind. Steffy wordt emotioneel als Finn haar vertelt hoe ze zijn leven
heeft veranderd.
Thomas probeert het vertrouwen van Ridge en Brooke terug te winnen. Hope maakt een moeilijke beslissing over
haar toekomst met Liam.
De Daken van Londen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Stapland - Andalusië (Spanje)
Compostela 20 jaar later
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
De Daken van Londen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden
Stapland - Andalusië (Spanje)
Compostela 20 jaar later
Virunga park - Bush craft - Hawaï
Smaakmakkers 7
Liam probeert wanhopig zijn huwelijk met Hope te redden. Steffy, Finn, Hope en Liam krijgen te horen van wie Steffy
zwanger is.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Brady gaat naar Eve's kamer om af te maken waar ze aan begonnen waren... Ondertussen kussen Will en Paul en het lijkt
erop dat hun aantrekkingskracht groeit. Vivian kondigt aan dat ze niet alleen op het DiMera feest komt. Ze onthult de naam
van de mysterieuze man. Deze begroet zijn familie en deelt zijn verhaal, en later, deelt hij schokkend nieuws.

