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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.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 12/25
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 1/5
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 6. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Hope en Rafe informeren Roman en Anna dat Anna een verdachte is in de moord op Andre. Terwijl Rafe Anna meeneemt
naar het bureau voor ondervraging, vertelt Hope aan Roman dat het er slecht uitziet voor zijn ex. Ondertussen weigert Anna
Rafe's vragen te beantwoorden en eist ze om met haar advocaat te praten. Sonny keert terug naar huis uit Londen en vertelt
Brady en Eve dat Andre is vermoord. Eve gaat alleen de confrontatie aan met Brady en Sonny hoort hem toegeven
dat hij Andre heeft vermoord.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Terwijl de regering onderhandelt over milieuhervormingen, ligt Birgitte thuis met haar dochter Laura overhoop.
Katrine krijgt een verrassende baan aangeboden. Aflevering 5. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereigthies (deel 3)
Het verhaal speelt zich af in een luxe-hotel "De Swaen I" in Brussel. Tijdens een hittegolf kruisen zes mensen elkaars leven.
Een Vlaamse dramafilm uit 2011 van Kaat Beels naar een scenario en verhaal van Annelies Verbeke, Michiel Sabbe en
Kaat Beels deel 1/2
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Thomas vindt het verdacht dat Vinny hem niks wil vertellen over de uitslag van de vaderschapstest. Zoe geeft Paris
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de schuld van haar verbroken relatie.
Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk
gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke,
amicale sfeer. Aflevering 1
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Roman dringt bij Anna aan op antwoorden over Andre's dood. Roman ontmoet Hope en Rafe en geeft Anna een alibi.
Sonny confronteert Brady met het feit dat hij heeft toegegeven Andre te hebben vermoord, en Brady speelt mee en verwijt
Sonny dat hij een dwaas is. duivin Paul confronteert Will over verhuizen in de hal bij het huis van Martin,
Later, de twee bond. John heeft Steve's drankje geprikt, zowel het gif als zijn motieven zijn onbekend. Marlena komt langs
en met Kayla praat de bende over Anna en hoe Andre werd vermoord.
Finn en Thomas beschuldigen Vinny ervan gerommeld te hebben met de resultaten van de vaderschapstest.
Hope zoekt steun bij Brooke.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 5 september
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
De Buiten-Hebriden zijn een groep eilanden voor de westkust van Schotland, die deel uitmaken van de Hebriden.
Zij worden van de Binnen-Hebriden en Schotland gescheiden door de Minch, de Little Minch en de Hebridenzee
Gorongasa Park Deel 4
Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Tussenlanding Los Angeles
Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 6. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Terwijl de regering onderhandelt over milieuhervormingen, ligt Birgitte thuis met haar dochter Laura overhoop. Katrine krijgt
een verrassende baan aangeboden. Aflevering 5. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen
politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Aflevering 6. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
De Buiten-Hebriden zijn een groep eilanden voor de westkust van Schotland, die deel uitmaken van de Hebriden.

6/9/2022
6/9/2022
6/9/2022
6/9/2022
6/9/2022
6/9/2022
6/9/2022

2:40
3:40
3:50
4:15
4:35
4:45
5:40

Gorongasa Park
Fairtrade Delhaize Brasil
Lekker Weg
Tussenlanding Los Angeles
Wijnland - Italië
Documentairereeks Frans Verhoeven
Borgen seizoen 2

6/9/2022

6:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8472

6/9/2022
6/9/2022

7:10
7:15

Het Gebeurde Vandaag In ...
De Dingen Des Levens Afl. 13263

6/9/2022
6/9/2022
6/9/2022

8:00
9:00
9:45

De Rolkrant 06.09
Vieringen
Kerk in Nood

6/9/2022
6/9/2022

9:50
10:15

Kloosterlingen
Fanny & Alexander

6/9/2022

10:55

Uw verhaal: Café Oude Schelde

6/9/2022

11:05

De Wensenboom Ochtend

6/9/2022
6/9/2022

11:10
11:25

Clips à la carte
The Bridge

6/9/2022

12:25

De Dingen Des Levens Afl. 13263

6/9/2022
6/9/2022

13:05
13:10

Denderland TV
Borgen seizoen 2

Zij worden van de Binnen-Hebriden en Schotland gescheiden door de Minch, de Little Minch en de Hebridenzee
Gorongasa Park Deel 4
Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants
Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk.
Tussenlanding Los Angeles
Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Terwijl de regering onderhandelt over milieuhervormingen, ligt Birgitte thuis met haar dochter Laura overhoop. Katrine krijgt
een verrassende baan aangeboden. Aflevering 5. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen
politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er
al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Finn en Thomas beschuldigen Vinny ervan gerommeld te hebben met de resultaten van de vaderschapstest.
Hope zoekt steun bij Brooke.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 7 september
Roman dringt bij Anna aan op antwoorden over Andre's dood. Roman ontmoet Hope en Rafe en geeft Anna een alibi.
Sonny confronteert Brady met het feit dat hij heeft toegegeven Andre te hebben vermoord, en Brady speelt mee en verwijt
Sonny dat hij een dwaas is. duivin Paul confronteert Will over verhuizen in de hal bij het huis van Martin,
Later, de twee bond. John heeft Steve's drankje geprikt, zowel het gif als zijn motieven zijn onbekend. Marlena komt langs
en met Kayla praat de bende over Anna en hoe Andre werd vermoord.
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.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 14/25
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 2/5
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 7. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Roman dringt bij Anna aan op antwoorden over Andre's dood. Roman ontmoet Hope en Rafe en geeft Anna een alibi.
Sonny confronteert Brady met het feit dat hij heeft toegegeven Andre te hebben vermoord, en Brady speelt mee en verwijt
Sonny dat hij een dwaas is. duivin Paul confronteert Will over verhuizen in de hal bij het huis van Martin,
Later, de twee bond. John heeft Steve's drankje geprikt, zowel het gif als zijn motieven zijn onbekend. Marlena komt langs
en met Kayla praat de bende over Anna en hoe Andre werd vermoord.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Saltum, de leider van de Vrijheidspartij, komt met een controversiële motie. Birgitte en Phillip ruziën over Laura's
behandeling. Kasper neemt Katrine in vertrouwen. Aflevering 6. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
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maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Het verhaal speelt zich af in een luxe-hotel "De Swaen I" in Brussel. Tijdens een hittegolf kruisen zes mensen elkaars leven.
Een Vlaamse dramafilm uit 2011 van Kaat Beels naar een scenario en verhaal van Annelies Verbeke, Michiel Sabbe en
Kaat Beels deel 2/2
op de sofa met Seka
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Finn en Thomas beschuldigen Vinny ervan gerommeld te hebben met de resultaten van de vaderschapstest.
Hope zoekt steun bij Brooke.
Zotte toeren in de Tour (afl. 32) Als geletruidrager in de Tour krijgt Lewie tijdens een bergrit een klop van de hamer.
Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar
in november gespeeld wordt.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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 troost Abigail nadat ze ontwaakt uit een droom waarin Andre haar probeert te vertellen wie hem heeft vermoord.
Abigail onthult aan Chad dat Gabi dreigde Andre te vermoorden... en Gabi heeft al eerder gemoord. Ondertussen blijft Kate
wanhopen over Andre's verraad en droomt ze dat hij haar in haar gezicht uitlacht nadat hij Gabi Chic heeft gestolen.
Lani heeft een nachtmerrie waarin JJ van Kayla hoort dat de baby niet van hem is en verpletterd is. JJ troost Lani na
de droom. Tegelijkertijd droomt Eli dat Gabi hem afwijst nadat hij haar heeft verteld dat hij met Lani geslapen heeft.
Finn en Thomas krijgen eindelijk de waarheid te horen. Ridge is bezorgd over de plannen van Steffy. Liam belooft Hope
dat hij beter zijn best zal doen.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 6 september
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
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.
Naar de markt Barcelona
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Het geheim van de drie valleien
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 7. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
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Fanny & Alexander

moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Saltum, de leider van de Vrijheidspartij, komt met een controversiële motie. Birgitte en Phillip ruziën over Laura's
behandeling. Kasper neemt Katrine in vertrouwen. Aflevering 6. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Aflevering 7. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
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.
Naar de markt Barcelona
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Saltum, de leider van de Vrijheidspartij, komt met een controversiële motie. Birgitte en Phillip ruziën over Laura's
behandeling. Kasper neemt Katrine in vertrouwen. Aflevering 6. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven
en haar dierbaren.
Finn en Thomas krijgen eindelijk de waarheid te horen. Ridge is bezorgd over de plannen van Steffy. Liam belooft Hope
dat hij beter zijn best zal doen.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 8 september
Chad troost Abigail nadat ze ontwaakt uit een droom waarin Andre haar probeert te vertellen wie hem heeft vermoord.
Abigail onthult aan Chad dat Gabi dreigde Andre te vermoorden... en Gabi heeft al eerder gemoord. Ondertussen blijft Kate
wanhopen over Andre's verraad en droomt ze dat hij haar in haar gezicht uitlacht nadat hij Gabi Chic heeft gestolen.
Lani heeft een nachtmerrie waarin JJ van Kayla hoort dat de baby niet van hem is en verpletterd is. JJ troost Lani na
de droom. Tegelijkertijd droomt Eli dat Gabi hem afwijst nadat hij haar heeft verteld dat hij met Lani geslapen heeft.
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.
Sierra Leone: Jesus in the streets. Sierra Leone is een West-Afrikaans land dat bekend staat om zijn rijkdom aan mineralen met name de handel in illegale edelstenen die bekend staan als bloeddiamanten - maar het land telt meer dan 6 miljoen
inwoners en kampt met grote sociale problemen. Sierra Leone staat op de zevende plaats van de Human Development Index
van de VN. Zoals in veel verarmde landen zijn het vooral de kinderen die het zwaarst te verduren hebben, vooral de kinderen
die gedwongen zijn om op straat te overleven
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 3/5
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De Dingen Des Levens Afl. 13265

Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 8. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Chad troost Abigail nadat ze ontwaakt uit een droom waarin Andre haar probeert te vertellen wie hem heeft vermoord.
Abigail onthult aan Chad dat Gabi dreigde Andre te vermoorden... en Gabi heeft al eerder gemoord. Ondertussen blijft Kate
wanhopen over Andre's verraad en droomt ze dat hij haar in haar gezicht uitlacht nadat hij Gabi Chic heeft gestolen.
Lani heeft een nachtmerrie waarin JJ van Kayla hoort dat de baby niet van hem is en verpletterd is. JJ troost Lani na
de droom. Tegelijkertijd droomt Eli dat Gabi hem afwijst nadat hij haar heeft verteld dat hij met Lani geslapen heeft.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De verdeeldheid in Birgittes regering neemt toe. Joachim Crohne vraagt Birgitte om te bemiddelen bij een geschil in het
Afrikaanse land Kharun. Aflevering 7. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider
Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter
komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Perte total , een film van Dan Key en Chris Devos
Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk
gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke,
amicale sfeer. Aflevering 1
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Finn en Thomas krijgen eindelijk de waarheid te horen. Ridge is bezorgd over de plannen van Steffy. Liam belooft Hope
dat hij beter zijn best zal doen.
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, ...
Abigail vraagt Gabi of ze Andre heeft vermoord. Gabi draait de rollen om bij Abigail. Stefan mengt zich in het gesprek.
Later kijken Eli en Rafe naar de tape en reageren als ze iemand zien binnenkomen. Chad en Kate vinden elkaar in hun
gedeelde verdriet en woede over Andre. Eerder vroeg Gabi Stefan opnieuw om haar baan terug. Roman vraagt John om
de brief die Anna heeft ontvangen te onderzoeken, en John stemt met tegenzin in. John's schuldgevoel houdt aan terwijl hij
opnieuw Steve's drankje dronk. Eerder haalt Steve Tripp in. Eli confronteert Lani met haar zwangerschap.
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Het Gebeurde Vandaag In ...
De Dingen Des Levens Afl. 13265

Finn krijgt te horen dat Steffy wil vertrekken naar Parijs en probeert haar van gedachten te laten veranderen. Hope vraagt
zich af waarom Thomas heeft gevochten met Vinny.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 7 september
Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Tussenlanding Het Eiland Groix
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
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Peace on ice , Canada (afl. 2) - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast
Frans Verhoeven.
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 8. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De verdeeldheid in Birgittes regering neemt toe. Joachim Crohne vraagt Birgitte om te bemiddelen bij een geschil in het
Afrikaanse land Kharun. Aflevering 7. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider
Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter
komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Aflevering 8. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Tussenlanding Het Eiland Groix
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
Peace on ice , Canada (afl. 2) - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast
Frans Verhoeven.
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
De verdeeldheid in Birgittes regering neemt toe. Joachim Crohne vraagt Birgitte om te bemiddelen bij een geschil in het
Afrikaanse land Kharun. Aflevering 7. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider
Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter
komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Finn krijgt te horen dat Steffy wil vertrekken naar Parijs en probeert haar van gedachten te laten veranderen. Hope vraagt
zich af waarom Thomas heeft gevochten met Vinny.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 9 september
Abigail vraagt Gabi of ze Andre heeft vermoord. Gabi draait de rollen om bij Abigail. Stefan mengt zich in het gesprek.
Later kijken Eli en Rafe naar de tape en reageren als ze iemand zien binnenkomen. Chad en Kate vinden elkaar in hun
gedeelde verdriet en woede over Andre. Eerder vroeg Gabi Stefan opnieuw om haar baan terug. Roman vraagt John om
de brief die Anna heeft ontvangen te onderzoeken, en John stemt met tegenzin in. John's schuldgevoel houdt aan terwijl hij
opnieuw Steve's drankje dronk. Eerder haalt Steve Tripp in. Eli confronteert Lani met haar zwangerschap.
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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.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 23/25
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 4/5
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
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 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 9. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd
tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Abigail vraagt Gabi of ze Andre heeft vermoord. Gabi draait de rollen om bij Abigail. Stefan mengt zich in het gesprek.
Later kijken Eli en Rafe naar de tape en reageren als ze iemand zien binnenkomen. Chad en Kate vinden elkaar in hun
gedeelde verdriet en woede over Andre. Eerder vroeg Gabi Stefan opnieuw om haar baan terug. Roman vraagt John om
de brief die Anna heeft ontvangen te onderzoeken, en John stemt met tegenzin in. John's schuldgevoel houdt aan terwijl hij
opnieuw Steve's drankje dronk. Eerder haalt Steve Tripp in. Eli confronteert Lani met haar zwangerschap.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Alle ogen zijn gericht op Kopenhagen tijdens besprekingen tussen Noord- en Zuid-Kharun, maar er ontstaat al snel ruzie.
Laura heeft een terugval tijdens haar herstel. Aflevering 8. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Aflevering 1/2. In Kluis wordt integraal verteld vanuit het standpunt van een doofstomme boswachter die de ruïne van
een middeleeuws kasteel bewoont. Vanuit zijn uitkijktoren begluurt hij met een telescoop een kunstschilder, die zich samen
met een jonge vrouw eveneens uit de wereld heeft teruggetrokken.
1978. Regie: Jan Gruyaert met Bert André, Herman Jacobs en Myriam Nuyten
Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomereigthies (deel 3)
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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Finn krijgt te horen dat Steffy wil vertrekken naar Parijs en probeert haar van gedachten te laten veranderen. Hope vraagt
zich af waarom Thomas heeft gevochten met Vinny.
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, ...
Terwijl Eli en Rafe de beveiligingsvideo van de nacht van Andre's moord bekijken, zien ze een opeenvolging van verdachten
zijn kantoor binnenkomen en verlaten: Vivian, Gabi, Kate en tenslotte Anna. Ze bespreken elke verdachte en hun mogelijke
motieven. Rafe en Eli vertellen Hope over Anna en wat ze hebben gezien. Vivian is boos op Stefan omdat hij
de beveiligingsbeelden heeft doorgegeven, maar Stefan had geen keus. Lani vertelt Gabi dat ze zwanger is, en zegt dat
de reden dat ze eerder van streek was te maken had met Eli. John giet het laatste gif in Steve's drankje.
Ze bespreken de anonieme brief aan Anna.
Hope krijgt heel bijzonder nieuws te horen uit onverwachte hoek. Steffy vindt haar geluk in een magisch en
romantisch moment.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 8 september
De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie.
Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse
wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains,
een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot
le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.
Tussenlanding Zee-Alpen
Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 2022
Belgian Travel Blog Awards 2022
De Daken van New York
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 9. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Alle ogen zijn gericht op Kopenhagen tijdens besprekingen tussen Noord- en Zuid-Kharun, maar er ontstaat al snel ruzie.
Laura heeft een terugval tijdens haar herstel. Aflevering 8. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Aflevering 9. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

9/9/2022
9/9/2022

2:00
2:05

Doek!
Canapee

9/9/2022

2:40

De wijnen uit de Alpen 2020

9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022

2:55
3:25
3:50

Tussenlanding Zee- Alpen
Groen Tenerife
Smaakmakkers zomer 2022

9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022

4:05
4:25
4:45
5:40

Oostenrijkse gastronomie
Belgian Travel Blog Awards 2022
Documentairereeks Frans Verhoeven
Borgen seizoen 2

9/9/2022

6:45

Mooi en Meedogenloos Afl. 8475

9/9/2022
9/9/2022

7:10
7:15

Het Gebeurde Vandaag In ...
De Dingen Des Levens Afl. 13266

9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022

8:00
9:00
9:45

De Rolkrant 09.09
Vieringen
Kerk in Nood

9/9/2022
9/9/2022

9:50
10:15

Kloosterlingen
Fanny & Alexander

9/9/2022

10:55

Tijd voor de revue

9/9/2022

11:05

De Wensenboom Ochtend

9/9/2022
9/9/2022

11:10
11:25

Clips à la carte
The Bridge

OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk
gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke,
amicale sfeer. Aflevering 1
De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie.
Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse
wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains,
een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot
le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.
Tussenlanding Zee-Alpen
Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 2022
Belgian Travel Blog Awards 2022
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Alle ogen zijn gericht op Kopenhagen tijdens besprekingen tussen Noord- en Zuid-Kharun, maar er ontstaat al snel ruzie.
Laura heeft een terugval tijdens haar herstel. Aflevering 8. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Hope krijgt heel bijzonder nieuws te horen uit onverwachte hoek. Steffy vindt haar geluk in een magisch en
romantisch moment.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 10 september
Terwijl Eli en Rafe de beveiligingsvideo van de nacht van Andre's moord bekijken, zien ze een opeenvolging van verdachten
zijn kantoor binnenkomen en verlaten: Vivian, Gabi, Kate en tenslotte Anna. Ze bespreken elke verdachte en hun mogelijke
motieven. Rafe en Eli vertellen Hope over Anna en wat ze hebben gezien. Vivian is boos op Stefan omdat hij
de beveiligingsbeelden heeft doorgegeven, maar Stefan had geen keus. Lani vertelt Gabi dat ze zwanger is, en zegt dat
de reden dat ze eerder van streek was te maken had met Eli. John giet het laatste gif in Steve's drankje.
Ze bespreken de anonieme brief aan Anna.
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.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 1/25
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 5/5
Doe de voodoo! (afl. 31) Op reis naar Hawaii maakt Lewie kennis met de lokale, occulte religie in de vorm van een
voodoo-pop. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest
elk jaar in november gespeeld wordt.
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 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 10. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
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echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Terwijl Eli en Rafe de beveiligingsvideo van de nacht van Andre's moord bekijken, zien ze een opeenvolging van verdachten
zijn kantoor binnenkomen en verlaten: Vivian, Gabi, Kate en tenslotte Anna. Ze bespreken elke verdachte en hun mogelijke
motieven. Rafe en Eli vertellen Hope over Anna en wat ze hebben gezien. Vivian is boos op Stefan omdat hij
de beveiligingsbeelden heeft doorgegeven, maar Stefan had geen keus. Lani vertelt Gabi dat ze zwanger is, en zegt dat
de reden dat ze eerder van streek was te maken had met Eli. John giet het laatste gif in Steve's drankje.
Ze bespreken de anonieme brief aan Anna.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Als Laura's toestand verslechtert, neemt Birgitte een verrassende beslissing. In hun geheime relatie proberen Kasper en
Katrine problemen op het werk te ontwijken. Afl. 9 Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen
politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er
al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Aflevering 2/2. In Kluis wordt integraal verteld vanuit het standpunt van een doofstomme boswachter die de ruïne van
een middeleeuws kasteel bewoont. Vanuit zijn uitkijktoren begluurt hij met een telescoop een kunstschilder, die zich samen
met een jonge vrouw eveneens uit de wereld heeft teruggetrokken.
1978. Regie: Jan Gruyaert met Bert André, Herman Jacobs en Myriam Nuyten
Cultuurkanaal
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope krijgt heel bijzonder nieuws te horen uit onverwachte hoek. Steffy vindt haar geluk in een magisch en
romantisch moment.
Fietsen door Vlaanderen
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, ...
Jennifer vertelt Eric het nieuws over Roman en Anna. Jennifer wordt onderbroken door Henry Shah. Valerie gaat naar Eli
over Lani en de baby. In het ziekenhuis confronteert Valerie Lani. Kayla merkt dat Steve worstelt met zijn visie en spoort hem aan
om naar Dr. Shah te gaan. Ondertussen hoort Paul John praten over het vergiftigen van Steve. Daarna gaat Paul naar Will.
Will wil Marlena bellen en haar informeren. Terug in het ziekenhuis krijgt Steve nieuws.
Steffy kan nauwelijks beseffen hoe haar leven ineens is veranderd. Hope deelt haar grote nieuws met Liam.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 9 september
Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman zijn
Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend: perfect
voor freestyle dus!
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
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Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
De Golf van Morbihan is een baai in de Atlantische Oceaan, aan de zuidkust van Bretagne. In het Bretons betekent de naam
kleine zee. Het departement Morbihan is naar de golf genoemd. De hele omgeving is vooral met gras begroeid.
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 10. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd
tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Als Laura's toestand verslechtert, neemt Birgitte een verrassende beslissing. In hun geheime relatie proberen Kasper en
Katrine problemen op het werk te ontwijken. Afl. 9 Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen
politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er
al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Aflevering 10. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd
tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman zijn
Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend: perfect
voor freestyle dus!
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
De Golf van Morbihan is een baai in de Atlantische Oceaan, aan de zuidkust van Bretagne. In het Bretons betekent de naam
kleine zee. Het departement Morbihan is naar de golf genoemd. De hele omgeving is vooral met gras begroeid.
Op stap langs de Camino (Spanje)
Kasper en Katrine ruziën over het krijgen van kinderen. Na een maand van afwezigheid reageert Birgitte op een criticus die
beweert dat een vrouw geen premier kan zijn. Aflevering 10. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 11 september
Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk
gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke,
amicale sfeer. Aflevering 1
Tussenlanding Het Departement Var
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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Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 4/25
Muziekspecial Verrassing
Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk
gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke,
amicale sfeer. Aflevering 1
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 - jaar 1968
Cultuurkanaal
Zotte toeren in de Tour (afl. 32) Als geletruidrager in de Tour krijgt Lewie tijdens een bergrit een klop van de hamer.
Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar
in november gespeeld wordt.
De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie.
Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse
wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains,
een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door tot
le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kasper en Katrine ruziën over het krijgen van kinderen. Na een maand van afwezigheid reageert Birgitte op een criticus die
beweert dat een vrouw geen premier kan zijn. Aflevering 10. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
16+ Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na twee
jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter.
Tijdens de gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook
een kind heeft. Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen..
1980. Vlaamse film van Hugo Claus
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Zotte toeren in de Tour (afl. 32) Als geletruidrager in de Tour krijgt Lewie tijdens een bergrit een klop van de hamer.
Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar
in november gespeeld wordt.
Marc (Herman van Veen), een freelance fotograaf en Margie (Virginia Mailer), een hostess, ontmoeten elkaar in Venetië.
Marc wil een fotoroman maken die hij door een weinig succesvol auteur en naaste vriend laat schrijven. Hun fotoroman
gaat over seks, geweld, spectaculaire stunts en wapens. De mooie hostess Margie wordt het hoofdpersonage uit de roman.
Romantische film. 1969. Geregisseerd door Herman Wuyts met Herman van Veen, Virginia Mailer en Bob Van der Veken
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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Gorongasa Park
Wijnland - Frankrijk
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Thee Met Een Verhaal 13
Vieringen
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Rolkrant 11.09
Mensen van overal

Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 10 september
Kongo - Oman - Nepal
Gorongasa Park Deel 4
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Naar de markt te Palermo (Italië)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
Canada... Een film van Frans Verhoeven
Sierra Leone: Jesus in the streets. Sierra Leone is een West-Afrikaans land dat bekend staat om zijn rijkdom aan mineralen met name de handel in illegale edelstenen die bekend staan als bloeddiamanten - maar het land telt meer dan 6 miljoen
inwoners en kampt met grote sociale problemen. Sierra Leone staat op de zevende plaats van de Human Development Index
van de VN. Zoals in veel verarmde landen zijn het vooral de kinderen die het zwaarst te verduren hebben, vooral de kinderen
die gedwongen zijn om op straat te overleven
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kasper en Katrine ruziën over het krijgen van kinderen. Na een maand van afwezigheid reageert Birgitte op een criticus die
beweert dat een vrouw geen premier kan zijn. Aflevering 10. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Gorongasa Park Deel 4
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Naar de markt te Palermo (Italië)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
Canada... Een film van Frans Verhoeven
Sierra Leone: Jesus in the streets. Sierra Leone is een West-Afrikaans land dat bekend staat om zijn rijkdom aan mineralen met name de handel in illegale edelstenen die bekend staan als bloeddiamanten - maar het land telt meer dan 6 miljoen
inwoners en kampt met grote sociale problemen. Sierra Leone staat op de zevende plaats van de Human Development Index
van de VN. Zoals in veel verarmde landen zijn het vooral de kinderen die het zwaarst te verduren hebben, vooral de kinderen
die gedwongen zijn om op straat te overleven
Kasper en Katrine ruziën over het krijgen van kinderen. Na een maand van afwezigheid reageert Birgitte op een criticus die
beweert dat een vrouw geen premier kan zijn. Aflevering 10. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en
haar dierbaren.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 12 september
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Sierra Leone: Jesus in the streets. Sierra Leone is een West-Afrikaans land dat bekend staat om zijn rijkdom aan mineralen met name de handel in illegale edelstenen die bekend staan als bloeddiamanten - maar het land telt meer dan 6 miljoen
inwoners en kampt met grote sociale problemen. Sierra Leone staat op de zevende plaats van de Human Development Index
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Het Gebeurde Vandaag In ...
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Net over de grens
De Daken van Buenos Aires
De Alpen
De Golf van Marbihan

van de VN. Zoals in veel verarmde landen zijn het vooral de kinderen die het zwaarst te verduren hebben, vooral de kinderen
die gedwongen zijn om op straat te overleven
Iedere zondagochtend 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 Frans Bauer - Tour de Frans
Zotte toeren in de Tour (afl. 32) Als geletruidrager in de Tour krijgt Lewie tijdens een bergrit een klop van de hamer.
Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar
in november gespeeld wordt.
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
Pareltjes van muziek
Muziekspecial met Jettie Pallettie
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Toon Hermans is liefde
Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in
de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken.
Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden.
Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken,
de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal
moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert
Het bejaardentehuis Sempa Vivax is niets te gek om de oude dag plezierig te maken. Een nabootsing van een Derde
Wereldoorlog is maar één van de festiviteiten. Het is dan ook de laatste rustplaats van rijke en excentrieke mensen.
Als een politicus een plaatsje wil, zien ze een mogelijkheid de dreigende onteigening af te weren. De directeur ziet wel wat
in de kleindochter van de politicus.
1985 Geregisseerd door Jean-Pierre De Decker met Mark Verstraete, Herbert Flack en Maya van den Broecke 16+
Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk
gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke,
amicale sfeer. Aflevering 1
Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke
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
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 11 september
Finn en Thomas krijgen eindelijk de waarheid te horen. Ridge is bezorgd over de plannen van Steffy. Liam belooft Hope
dat hij beter zijn best zal doen.
Finn krijgt te horen dat Steffy wil vertrekken naar Parijs en probeert haar van gedachten te laten veranderen. Hope vraagt
zich af waarom Thomas heeft gevochten met Vinny.
Hope krijgt heel bijzonder nieuws te horen uit onverwachte hoek. Steffy vindt haar geluk in een magisch en
romantisch moment.
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
De Daken van Buenos Aires
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
De Golf van Morbihan is een baai in de Atlantische Oceaan, aan de zuidkust van Bretagne. In het Bretons betekent de naam
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Natuurfilm Vlaanderen
Rondje Gastronomisch Vlaanderen
Documentairereeks Frans Verhoeven
Van droom tot tuin
Mooi en Meedogenloos Afl. 8476
Het Gebeurde Vandaag In ...
De Dingen Des Levens Afl. 13267

kleine zee. Het departement Morbihan is naar de golf genoemd. De hele omgeving is vooral met gras begroeid.
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder
doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in het
gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij.
1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
De Daken van Buenos Aires
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
De Golf van Morbihan is een baai in de Atlantische Oceaan, aan de zuidkust van Bretagne. In het Bretons betekent de naam
kleine zee. Het departement Morbihan is naar de golf genoemd. De hele omgeving is vooral met gras begroeid.
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)
Steffy kan nauwelijks beseffen hoe haar leven ineens is veranderd. Hope deelt haar grote nieuws met Liam.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 13 september
Jennifer vertelt Eric het nieuws over Roman en Anna. Jennifer wordt onderbroken door Henry Shah. Valerie gaat naar Eli
over Lani en de baby. In het ziekenhuis confronteert Valerie Lani. Kayla merkt dat Steve worstelt met zijn visie en spoort hem aan
om naar Dr. Shah te gaan. Ondertussen hoort Paul John praten over het vergiftigen van Steve. Daarna gaat Paul naar Will.
Will wil Marlena bellen en haar informeren. Terug in het ziekenhuis krijgt Steve nieuws.

