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Op Stap in de zomer
Mensen van overal

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.
Retro De Mariafeesten
Te Lourdes op de bergen, een film van Dan Key en Chris Devos
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 Semino Rossi aflevering 1
Brady gaat naar Eve's kamer om af te maken waar ze aan begonnen waren... Ondertussen kussen Will en Paul en het lijkt
erop dat hun aantrekkingskracht groeit. Vivian kondigt aan dat ze niet alleen op het DiMera feest komt. Ze onthult de naam
van de mysterieuze man. Deze begroet zijn familie en deelt zijn verhaal, en later, deelt hij schokkend nieuws.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereigthies (deel 2)
The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect
André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra
in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een
grote gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette
een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie,
groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam probeert wanhopig zijn huwelijk met Hope te redden. Steffy, Finn, Hope en Liam krijgen te horen van wie Steffy
zwanger is.
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
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, ...
Vivian en Stefan maken aanspraak op het DiMera fortuin, maar Kate, Chad, Andre en Abigail zijn niet bereid om dit zo laten.
Will, die zich ongemakkelijk voelt na zijn laatste kus met Paul en zijn gesprek met Marlena, besluit een punt achter
zijn relatie met Sonny te zetten. Eve en Brady worden samen wakker, en Eve probeert te ontcijferen wat hun relatie is.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De emoties lopen hoog op als Finn en Liam naar de toekomst kijken. Thomas maakt Vinny duidelijk dat het geluk van Hope
het enige is dat telt. Dr. Bridget Forrester keert terug om haar familie te bezoeken.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven.
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De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande
uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.
Gorongasa Park Deel 1
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is
aan geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en
het historische centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden
van Tarifa. We kijken ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga
dierbaar is.
Engeland, God Save Champagne
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970
Lachen geblazen
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven.
De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande
uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.
Gorongasa Park Deel 1
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is
aan geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en
het historische centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden
van Tarifa. We kijken ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga
dierbaar is.
Engeland, God Save Champagne
De Slapende Reus'. Aflevering 1. De altijd opnieuw verwonderende natuur van de Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa
staat centraal. 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.
De emoties lopen hoog op als Finn en Liam naar de toekomst kijken. Thomas maakt Vinny duidelijk dat het geluk van Hope
het enige is dat telt. Dr. Bridget Forrester keert terug om haar familie te bezoeken.
Vivian en Stefan maken aanspraak op het DiMera fortuin, maar Kate, Chad, Andre en Abigail zijn niet bereid om dit zo laten.
Will, die zich ongemakkelijk voelt na zijn laatste kus met Paul en zijn gesprek met Marlena, besluit een punt achter
zijn relatie met Sonny te zetten. Eve en Brady worden samen wakker, en Eve probeert te ontcijferen wat hun relatie is.
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.
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'.
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022
Mooi en Meedogenloos Afl. 8458
Op Stap in de zomer
Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft
Naar de markt Turijn
Net over de grens
De Alpen
De verborgen schatten van de Champagne
Clips A La Carte zomer
Retro film
Lachen geblazen
Aan de oevers van de Leie

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 Semino Rossi aflevering 2
Vivian en Stefan maken aanspraak op het DiMera fortuin, maar Kate, Chad, Andre en Abigail zijn niet bereid om dit zo laten.
Will, die zich ongemakkelijk voelt na zijn laatste kus met Paul en zijn gesprek met Marlena, besluit een punt achter
zijn relatie met Sonny te zetten. Eve en Brady worden samen wakker, en Eve probeert te ontcijferen wat hun relatie is.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine
vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck
in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam van een van de gasten.
Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Te Lourdes op de bergen, een film van Dan Key en Chris Devos
Tinneke De Smet 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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De emoties lopen hoog op als Finn en Liam naar de toekomst kijken. Thomas maakt Vinny duidelijk dat het geluk van Hope
het enige is dat telt. Dr. Bridget Forrester keert terug om haar familie te bezoeken.
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
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, ...
Stefan vertelt Chad en Abigail dat hij de bank heeft gekocht die de hypotheek op het DiMera huis heeft. Chad legt
de verbanden en realiseert zich dat Stefan de persoon moet zijn die DiMera heeft gesaboteerd. Kate komt thuis met
de resultaten van de DNA-test. Hope wil met Ciara gaan praten, maar wordt herhaaldelijk gehinderd.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Carter eist antwoorden van Zoe en Zende. Eva gaat aan het werk met Katie en Paris.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Naar de markt te Turijn (Italië)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
De verborgen schatten van de Champagne
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970
Lachen geblazen
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
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Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine
vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck
in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam van een van de gasten.
Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Naar de markt te Turijn (Italië)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
De verborgen schatten van de Champagne
Peace on ice , Canada (afl. 2) - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Carter eist antwoorden van Zoe en Zende. Eva gaat aan het werk met Katie en Paris.
Stefan vertelt Chad en Abigail dat hij de bank heeft gekocht die de hypotheek op het DiMera huis heeft. Chad legt
de verbanden en realiseert zich dat Stefan de persoon moet zijn die DiMera heeft gesaboteerd. Kate komt thuis met
de resultaten van de DNA-test. Hope wil met Ciara gaan praten, maar wordt herhaaldelijk gehinderd.
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.
Toon Hermans is liefde
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 Semino Rossi aflevering 3
Stefan vertelt Chad en Abigail dat hij de bank heeft gekocht die de hypotheek op het DiMera huis heeft. Chad legt
de verbanden en realiseert zich dat Stefan de persoon moet zijn die DiMera heeft gesaboteerd. Kate komt thuis met
de resultaten van de DNA-test. Hope wil met Ciara gaan praten, maar wordt herhaaldelijk gehinderd.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor het huwelijk
verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar later dood aan met
een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is want iedereen
blijkt wel iets te verbergen hebben.
Wedden , 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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022
Mooi en Meedogenloos Afl. 8459
Op Stap in de zomer
Vrouwen en mannen van: Ladakh
Net over de grens
Documentairereeks Frans Verhoeven
Stapland
Clips A La Carte zomer
Doek!
Retro film
Lachen geblazen
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Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 53
Op Stap in de zomer
Vrouwen en mannen van: Ladakh
En Route Cruises
Net over de grens
Documentairereeks Frans Verhoeven
Stapland
Documentairereeks Frans Verhoeven
En Route Handen uit de mouwen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8459
De Dingen Des Levens Afl. 13250
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De Rolkrant 18.08
Vieringen
Kerk in Nood

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Carter eist antwoorden van Zoe en Zende. Eva gaat aan het werk met Katie en Paris.
Engeland, God Save Champagne
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, ...
Chad en Abigail zijn teleurgesteld als ze horen dat de DNA-test bewijst dat Stefan Stefano's zoon is. Abigail haalt Chad in
en beraamt een plan om Stefan uit te schakelen. Abigail keert terug naar het landhuis. Eric is verrast als hij hoort dat Roman
een drukke oudejaarsavond had - met Anna, die onverwachts op bezoek is gekomen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Zende smeekt Paris om een tweede kans en een nieuwe start. Brooke en Donna praten met Katie over haar relatie met Bill.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
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
Lachen geblazen
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor het huwelijk
verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar later dood aan met
een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is want iedereen
blijkt wel iets te verbergen hebben.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
En route Cruises
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
De toppen van Atlantis - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan
Zende smeekt Paris om een tweede kans en een nieuwe start. Brooke en Donna praten met Katie over haar relatie met Bill.
Chad en Abigail zijn teleurgesteld als ze horen dat de DNA-test bewijst dat Stefan Stefano's zoon is. Abigail haalt Chad in
en beraamt een plan om Stefan uit te schakelen. Abigail keert terug naar het landhuis. Eric is verrast als hij hoort dat Roman
een drukke oudejaarsavond had - met Anna, die onverwachts op bezoek is gekomen.
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
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Op Stap in de zomer
Op bezoek naar Malta
Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Net over de grens
Op Bezoek: Nieuwpoort
De Daken van Rome
Clips A La Carte zomer
Doek!
Retro film

ook vandaag nog belangrijk blijft.
Uit dezelfde bron - Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland
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 Semino Rossi aflevering 4
Chad en Abigail zijn teleurgesteld als ze horen dat de DNA-test bewijst dat Stefan Stefano's zoon is. Abigail haalt Chad in
en beraamt een plan om Stefan uit te schakelen. Abigail keert terug naar het landhuis. Eric is verrast als hij hoort dat Roman
een drukke oudejaarsavond had - met Anna, die onverwachts op bezoek is gekomen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen in Einars woonplaats
Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van Pucks vader,
professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het gazon die met
een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
De Excellentie, korte speelfilm uit 1999
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereigthies (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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zende smeekt Paris om een tweede kans en een nieuwe start. Brooke en Donna praten met Katie over haar relatie met Bill.
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, ...
Na een ongemakkelijk moment tussen Abigail en Stefan, vraagt ze hem om Chad en haar weer aan te nemen. Er wordt
onthuld dat Andre Vivian van inside informatie heeft voorzien waardoor Vivian en Stefan de controle over DiMera konden
krijgen, met een rol voor Andre achter de schermen. Chad geeft Kate de schuld dat ze eerlijk was tegen Abe over haar rol in
Theo's schietpartij. Tripp probeert Claire te troosten, die radeloos is over het feit dat Theo weg moet voor behandeling.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Hope erkent tegen Liam dat het resultaat van Steffy's ouderschapstest haar aan alles doet twijfelen. Finn praat met Steffy
en is open over zijn gevoelens en bedoelingen.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
De Daken van Rome
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
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Lachen geblazen
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen in Einars woonplaats
Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van Pucks vader,
professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het gazon die met
een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
De Daken van Rome
Madeira, Parel van de Atlantische Oceaan - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast
Frans Verhoeven.
Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland
Hope erkent tegen Liam dat het resultaat van Steffy's ouderschapstest haar aan alles doet twijfelen. Finn praat met Steffy
en is open over zijn gevoelens en bedoelingen.
Na een ongemakkelijk moment tussen Abigail en Stefan, vraagt ze hem om Chad en haar weer aan te nemen. Er wordt
onthuld dat Andre Vivian van inside informatie heeft voorzien waardoor Vivian en Stefan de controle over DiMera konden
krijgen, met een rol voor Andre achter de schermen. Chad geeft Kate de schuld dat ze eerlijk was tegen Abe over haar rol in
Theo's schietpartij. Tripp probeert Claire te troosten, die radeloos is over het feit dat Theo weg moet voor behandeling.
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.
Wereldbeelden Jean-Marie Pirot-Arcabas
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 Semino Rossi aflevering 5
Na een ongemakkelijk moment tussen Abigail en Stefan, vraagt ze hem om Chad en haar weer aan te nemen. Er wordt
onthuld dat Andre Vivian van inside informatie heeft voorzien waardoor Vivian en Stefan de controle over DiMera konden
krijgen, met een rol voor Andre achter de schermen. Chad geeft Kate de schuld dat ze eerlijk was tegen Abe over haar rol in
Theo's schietpartij. Tripp probeert Claire te troosten, die radeloos is over het feit dat Theo weg moet voor behandeling.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Cultuurkanaal
Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en
Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties
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Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 55
Naar de markt Wenen
Op Stap in de zomer

tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord
wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope erkent tegen Liam dat het resultaat van Steffy's ouderschapstest haar aan alles doet twijfelen. Finn praat met Steffy
en is open over zijn gevoelens en bedoelingen.
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
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, ...
JJ voelt zich schuldig als hij hoort dat het slechter gaat met Theo. Gabi vertelt Eli dat ze zich verraden voelt. Later vraagt
Eli aan JJ om hem te ontmoeten. Zal hij bekennen dat hij met Lani naar bed is geweest? Terwijl ze Theo bezoekt, valt Lani
bijna flauw. Op hetzelfde moment wordt Steve duizelig terwijl hij bij Paul is. Sonny beschuldigt Paul ervan dat hij Will heeft
gekust omdat hij wilde dat ze uit elkaar gingen.
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Steffy geeft Finn en Hope een krachtig betoog over haar gevoelens voor Liam. Bill en Liam zoeken steun bij elkaar over
hun ontmantelde relaties met Katie en Hope.
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
Munich, Englischer Garten
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven.
De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande
uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970
Lachen geblazen
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en
Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties
tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord
wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl.
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer
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Munich, Englischer Garten
Net over de grens
Mensen van overal
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Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
Documentairereeks Frans Verhoeven
En Route Handen uit de mouwen
Stockholm, Royal National City Park
De Rolkrant 20.08
Vieringen
Kerk in Nood
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Museum moderne religieuze kunst
André Rieu in Venetië
Doek!
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Cultuurkanaal
De week van Semino Rossi
En Route met Wallonië 2
Denderland TV
The Maria Lang Mysteries
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Doctor Vlimmen
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Wafelijzers en schietgeweren
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Cash ? Cash !
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Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022
Op bezoek naar Kasterlee
Gorongasa Park
Wijnland - Indië
Naar de markt Amsterdam
Net over de grens

Munich, Englischer Garten
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven.
De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande
uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.
Reis naar de oorsprong van de wijnbouw
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Zuid-Afrika
Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally
Stockholm, Royal National City Park
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.
Museum moderne religieuze kunst
André Rieu in Venetië deel 2
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties (deel 3)
Cultuurkanaal
De week van Semino Rossi aflevering 6
En Route met Wallonië 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman.
Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van
de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood
gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen woont
in 1929 in een klein dorp in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Hij is bevriend met de jurist Dacka. De vrouw van Vlimmen heeft
hem verlaten. Zijn zuster, een weduwe met een jong kind, woont bij hem in en voert het huishouden. Vlimmen is een koppig
persoon, die weinig moet hebben van autoriteit en de rooms-katholieke kerk. Hij heeft regelmatig conflicten met
de bewoners van het conservatieve dorp. Als veearts wordt hij echter gewaardeerd. Hij komt in de problemen als zijn jonge
dienstmeisje zwanger wordt en hem beschuldigt van aanranding. Een Nederlands-Belgische film uit 1977.
De film is geregisseerd door Guido Pieters gebaseerd op de gelijknamige roman van Anton Roothaert.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om
zijn concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen
en zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten
nemen. 1967. Regisseur Paul Collet. Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
Op bezoek naar Kasterlee
Gorongasa Park Deel 1
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
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En Route Zwitserland
Documentairereeks Frans Verhoeven
Roots 66
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Aan de oevers van de Leie
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Denderland TV
The Maria Lang Mysteries
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Op bezoek naar Kasterlee
Gorongasa Park
Wijnland - Indië
Naar de markt Amsterdam
Net over de grens
En Route Zwitserland
Roots 66
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Documentairereeks Frans Verhoeven
En Route Handen uit de mouwen
Vieringen
De Rolkrant 21.08
Mensen van overal
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Abdij van Averbode - Morgengebed
Kerk in Nood

21/8/2022
21/8/2022

10:21
11:10

André Rieu in Boekarest 3
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes aan zee
De week van Semino Rossi
Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester
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Pareltjes
Denderland TV
The Maria Lang Mysteries

En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over
de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis,
het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country.
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman.
Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van
de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood
gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Op bezoek naar Kasterlee
Gorongasa Park Deel 1
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad
Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over
de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis,
het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country.
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Slapen Reus
Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de
Onbevlekte Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende
manier van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd.
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.
André Rieu in Boekarest - deel 3/3
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
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 Martine Dams
De week van Semino Rossi aflevering 7
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 4
Pareltjes van muziek
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner.
Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden
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De Collega's Maken De brug
Hete vuren
De Herkenwijsjes aan zee
Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022
De Wensenboom Namiddag
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Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8458
Mooi en Meedogenloos Afl. 8459
Mooi en Meedogenloos Afl. 8460
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Net over de grens
De Daken van Los Angeles
De Alpen
Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen
Stapland
Walking the camino
The Maria Lang Mysteries
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De Daken van Los Angeles
De Alpen
Stapland
Walking the camino
Documentairereeks Frans Verhoeven
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En Route Handen uit de mouwen
Mooi en Meedogenloos Afl. 8461
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De Dingen Des Levens Afl. 13252

waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
De Collega's Maken De brug
Hete vuren , een film van Dan Key en Chris Devos
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams
Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Carter eist antwoorden van Zoe en Zende. Eva gaat aan het werk met Katie en Paris.
Zende smeekt Paris om een tweede kans en een nieuwe start. Brooke en Donna praten met Katie over haar relatie met Bill.
Hope erkent tegen Liam dat het resultaat van Steffy's ouderschapstest haar aan alles doet twijfelen. Finn praat met Steffy
en is open over zijn gevoelens en bedoelingen.
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
De Daken van Los Angeles
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Op stap langs de Camino (Spanje)
Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner.
Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden
waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
De Daken van Los Angeles
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Op stap langs de Camino (Spanje)
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Het Turnhouts Vennengebied
Burkina Faso - Nepal - Urugay
Steffy geeft Finn en Hope een krachtig betoog over haar gevoelens voor Liam. Bill en Liam zoeken steun bij elkaar over
hun ontmantelde relaties met Katie en Hope.
JJ voelt zich schuldig als hij hoort dat het slechter gaat met Theo. Gabi vertelt Eli dat ze zich verraden voelt. Later vraagt
Eli aan JJ om hem te ontmoeten. Zal hij bekennen dat hij met Lani naar bed is geweest? Terwijl ze Theo bezoekt, valt Lani
bijna flauw. Op hetzelfde moment wordt Steve duizelig terwijl hij bij Paul is. Sonny beschuldigt Paul ervan dat hij Will heeft
gekust omdat hij wilde dat ze uit elkaar gingen.

