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Yesterday
Mam'zelle Souris
Huisgenoten
Aan de oevers van de Leie

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 25/25
Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien is hij verloofd met Marie-Rose,
de dochter van de directeur, die hij later hoopt op te volgen. Bij een routineonderzoek in het ziekenhuis stelt men echter
vast dat hij kanker heeft en zijn dagen geteld zijn. De ontreddering die Thomas daardoor ondergaat duurt echter niet lang,
zijn besluit staat vast: de korte tijd die hem nog rest zal hij gebruiken om een aantal slechteriken op te ruimen.
1979 Regisseur Patrick Conrad
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.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Twee jaar later is Birgitte Nyborg een goedbetaalde spreker die van haar nieuwe leven geniet. Maar de politiek trekt weer
en ze besluit haar eigen partij te beginnen.
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1968
Mam'zelle Souris - Sletches
Huisgenoten - Vandaag Jef Cassiers - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy kan nauwelijks beseffen hoe haar leven ineens is veranderd. Hope deelt haar grote nieuws met Liam.
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 2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Steve vertelt Kayla dat Dr. Shah een netvliesscan heeft uitgevoerd en een verslechtering in zijn oog heeft vastgesteld.
John denkt eraan Marlena te vertellen dat hij Steve heeft vergiftigd. Brady geeft Victor een update over de Eve-situatie.
Tripp is geïrriteerd als hij thuiskomt en Ciara en Claire elkaar weer naar de keel grijpen. Hij is het zat en stormt weg.
Claire en Ciara voelen zich schuldig.
Ridge en Brooke krijgen een diepgaand inzicht in de heroïsche daad van Thomas. Liam moet antwoorden op Hopes
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moeilijke vraag over zijn gevoelens.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 12 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.
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.
Gorongasa Park Deel 5
Onze aarde wijzigt zich snel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aan boord van een onbemande tanker die tegen de Sontbrug is gebotst, vindt Saga vijf mensen die zijn vastgeketend in
het ruim. Ze sterven spoedig aan longpest.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Twee jaar later is Birgitte Nyborg een goedbetaalde spreker die van haar nieuwe leven geniet. Maar de politiek trekt weer
en ze besluit haar eigen partij te beginnen.
Aan boord van een onbemande tanker die tegen de Sontbrug is gebotst, vindt Saga vijf mensen die zijn vastgeketend in
het ruim. Ze sterven spoedig aan longpest.
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.
Gorongasa Park Deel 5
Onze aarde wijzigt zich snel
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Twee jaar later is Birgitte Nyborg een goedbetaalde spreker die van haar nieuwe leven geniet. Maar de politiek trekt weer
en ze besluit haar eigen partij te beginnen.
Ridge en Brooke krijgen een diepgaand inzicht in de heroïsche daad van Thomas. Liam moet antwoorden op Hopes
moeilijke vraag over zijn gevoelens.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 14 september
Steve vertelt Kayla dat Dr. Shah een netvliesscan heeft uitgevoerd en een verslechtering in zijn oog heeft vastgesteld.
John denkt eraan Marlena te vertellen dat hij Steve heeft vergiftigd. Brady geeft Victor een update over de Eve-situatie.
Tripp is geïrriteerd als hij thuiskomt en Ciara en Claire elkaar weer naar de keel grijpen. Hij is het zat en stormt weg.
Claire en Ciara voelen zich schuldig.
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
Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien is hij verloofd met Marie-Rose,
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Het Gebeurde Vandaag In ...
Natuurfilm Vlaanderen
Naar de markt Riga
De Alpen

de dochter van de directeur, die hij later hoopt op te volgen. Bij een routineonderzoek in het ziekenhuis stelt men echter
vast dat hij kanker heeft en zijn dagen geteld zijn. De ontreddering die Thomas daardoor ondergaat duurt echter niet lang,
zijn besluit staat vast: de korte tijd die hem nog rest zal hij gebruiken om een aantal slechteriken op te ruimen.
1979 Regisseur Patrick Conrad
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.
Steve vertelt Kayla dat Dr. Shah een netvliesscan heeft uitgevoerd en een verslechtering in zijn oog heeft vastgesteld.
John denkt eraan Marlena te vertellen dat hij Steve heeft vergiftigd. Brady geeft Victor een update over de Eve-situatie.
Tripp is geïrriteerd als hij thuiskomt en Ciara en Claire elkaar weer naar de keel grijpen. Hij is het zat en stormt weg.
Claire en Ciara voelen zich schuldig.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Birgitte wordt leider van de Nieuwe Democraten, met Katrine als perssecretaris. Bij TV1 wordt Torben uitgedaagd door
het nieuwe bestuurslid Alex Hjort.
Kappa , een film van Dan Key en Chris Devos
op de sofa met Seka
Huisgenoten - Vandaag James Lovell - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Ridge en Brooke krijgen een diepgaand inzicht in de heroïsche daad van Thomas. Liam moet antwoorden op Hopes moeilijke
vraag over zijn gevoelens.
Een gemiste kans! (afl. 33) Bij de inscheping voor een cruisereis blijkt Lewie uit de boot te vallen. 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 gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Op de ochtend van Andre's begrafenis, bestelt Kate een martini als ontbijt om Andre te eren. Stefan waarschuwt Vivian dat
Chad een doorn in het oog is. Later verschijnt er een mysterieuze vrouw in het zwart op de begrafenis... Carrie waarschuwt
Hope en Rafe dat ze een vreselijke fout hebben gemaakt door Anna en Roman te arresteren. John verschijnt in de kamer van
Will en is verrast Paul daar aan te treffen. Will en Paul blijven vermoeden dat John Steve vergiftigt met vergif waardoor
hij zijn gezichtsvermogen verliest.
Steffy maakt een groot gebaar om haar liefde aan Finn te bewijzen. Liam wil een tweede kans, maar Hope blijft onzeker
over hun toekomst.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 13 september
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
Naar de markt te Riga (Letland)
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
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De wijnen van Santorini
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Terwijl Saga en Martin in quarantaine zitten, nemen vier personen met een dierenmasker de verantwoordelijkheid voor
de uitbraak aan boord van de coaster.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Birgitte wordt leider van de Nieuwe Democraten, met Katrine als perssecretaris. Bij TV1 wordt Torben uitgedaagd door
het nieuwe bestuurslid Alex Hjort.
Terwijl Saga en Martin in quarantaine zitten, nemen vier personen met een dierenmasker de verantwoordelijkheid voor
de uitbraak aan boord van de coaster.
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
Naar de markt te Riga (Letland)
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Birgitte wordt leider van de Nieuwe Democraten, met Katrine als perssecretaris. Bij TV1 wordt Torben uitgedaagd door
het nieuwe bestuurslid Alex Hjort.
Steffy maakt een groot gebaar om haar liefde aan Finn te bewijzen. Liam wil een tweede kans, maar Hope blijft onzeker
over hun toekomst.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 15 september
Op de ochtend van Andre's begrafenis, bestelt Kate een martini als ontbijt om Andre te eren. Stefan waarschuwt Vivian dat
Chad een doorn in het oog is. Later verschijnt er een mysterieuze vrouw in het zwart op de begrafenis... Carrie waarschuwt
Hope en Rafe dat ze een vreselijke fout hebben gemaakt door Anna en Roman te arresteren. John verschijnt in de kamer van
Will en is verrast Paul daar aan te treffen. Will en Paul blijven vermoeden dat John Steve vergiftigt met vergif waardoor
hij zijn gezichtsvermogen verliest.
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 24/25
Deel 1/2 - 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
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
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Het Gebeurde Vandaag In ...
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
Tussenlanding Zee- Alpen
Zuid-Afrika
Net over de grens
Stapland
Clips à la carte
The Bridge seizoen 2

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.
Op de ochtend van Andre's begrafenis, bestelt Kate een martini als ontbijt om Andre te eren. Stefan waarschuwt Vivian dat
Chad een doorn in het oog is. Later verschijnt er een mysterieuze vrouw in het zwart op de begrafenis... Carrie waarschuwt
Hope en Rafe dat ze een vreselijke fout hebben gemaakt door Anna en Roman te arresteren. John verschijnt in de kamer van
Will en is verrast Paul daar aan te treffen. Will en Paul blijven vermoeden dat John Steve vergiftigt met vergif waardoor
hij zijn gezichtsvermogen verliest.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De Nieuwe Democraten proberen een woordvoerder voor integratiezaken te vinden, terwijl Birgitte thuis veranderingen
doorvoert vanwege haar nieuwe financiële situatie.
Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945
tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van
de hoofdpersoon afgewisseld met de periode van de politionele acties.
1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film van de Nederlandse regisseur Hans Hylkema.
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 2
Huisgenoten - Vandaag Julie Andrews - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Steffy maakt een groot gebaar om haar liefde aan Finn te bewijzen. Liam wil een tweede kans, maar Hope blijft onzeker
over hun toekomst.
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, ...
Carrie vertelt Rafe dat ze weet van zijn one-night-stand met Sami. De mysterieuze gast op de begrafenis van Andre blijkt
Hattie Adams te zijn. Er ontstaat chaos en Chad en Stefan gaan haar achterna, Vivian achterlatend in de armen van
de dierbare overledene. Roman onthult aan Anna dat Hattie achter de brief zit die voor haar is achtergelaten. Paul wil
zijn vader vragen of hij Steve vergiftigt terwijl Will naar Hope gaat om over John te praten. Later ontmoeten Will en Paul
elkaar en besluiten dat ze een nieuw plan nodig hebben.
Brooke geeft Hope wijze raad over liefde, vergeving en relaties. Liam probeert zijn schuldgevoelens een plekje te geven en
steunt daarvoor op Bill.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 14 september
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
Tussenlanding Zee-Alpen
Op bezoek naar Zuid-Afrika met Frans Verhoeven
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Terwijl Saga en Martin proberen een profiel van de ecoterroristen te maken, ontvangen ze een anonieme tip die hen
naar de groep zou kunnen leiden.
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
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de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De Nieuwe Democraten proberen een woordvoerder voor integratiezaken te vinden, terwijl Birgitte thuis veranderingen
doorvoert vanwege haar nieuwe financiële situatie.
Terwijl Saga en Martin proberen een profiel van de ecoterroristen te maken, ontvangen ze een anonieme tip die hen
naar de groep zou kunnen leiden.
En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg
Tussenlanding Zee-Alpen
Op bezoek naar Zuid-Afrika met Frans Verhoeven
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
De Nieuwe Democraten proberen een woordvoerder voor integratiezaken te vinden, terwijl Birgitte thuis veranderingen
doorvoert vanwege haar nieuwe financiële situatie.
Brooke geeft Hope wijze raad over liefde, vergeving en relaties. Liam probeert zijn schuldgevoelens een plekje te geven en
steunt daarvoor op Bill.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 16 september
Carrie vertelt Rafe dat ze weet van zijn one-night-stand met Sami. De mysterieuze gast op de begrafenis van Andre blijkt
Hattie Adams te zijn. Er ontstaat chaos en Chad en Stefan gaan haar achterna, Vivian achterlatend in de armen van
de dierbare overledene. Roman onthult aan Anna dat Hattie achter de brief zit die voor haar is achtergelaten. Paul wil
zijn vader vragen of hij Steve vergiftigt terwijl Will naar Hope gaat om over John te praten. Later ontmoeten Will en Paul
elkaar en besluiten dat ze een nieuw plan nodig hebben.
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
Deel 2/2 - 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
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.
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Carrie vertelt Rafe dat ze weet van zijn one-night-stand met Sami. De mysterieuze gast op de begrafenis van Andre blijkt
Hattie Adams te zijn. Er ontstaat chaos en Chad en Stefan gaan haar achterna, Vivian achterlatend in de armen van
de dierbare overledene. Roman onthult aan Anna dat Hattie achter de brief zit die voor haar is achtergelaten. Paul wil
zijn vader vragen of hij Steve vergiftigt terwijl Will naar Hope gaat om over John te praten. Later ontmoeten Will en Paul
elkaar en besluiten dat ze een nieuw plan nodig hebben.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Birgitte en de Nieuwe Democraten zitten omhoog met de Deense varkensproductie. Katrine en Kasper maken ruzie en
hij wil dat ze zijn huissleutels teruggeeft.
Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945
tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van
de hoofdpersoon afgewisseld met de periode van de politionele acties.
1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film van de Nederlandse regisseur Hans Hylkema.
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1968
Huisgenoten - Vandaag Hyacinth Bucket - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Brooke geeft Hope wijze raad over liefde, vergeving en relaties. Liam probeert zijn schuldgevoelens een plekje te geven en
steunt daarvoor op 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, ...
JJ en Gabi delen een paar mooie momenten terwijl ze het nieuws vieren dat JJ en Lani een baby krijgen. Ondertussen vraagt
Julie zich hardop aan Eli af of Gabi misschien degene is die Andre heeft vermoord. Anna vertelt eindelijk haar verhaal over
wat er gebeurde toen ze alleen was met Andre aan Hope, Rafe, Roman, Carrie en Hattie.
Hope neemt een beslissing over de toekomst van haar huwelijk met Liam. Thomas bewijst Ridge dat hij te vertrouwen is.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 15 september
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
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.
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
En route Cruises
De Daken van Parijs
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Als vier ecoterroristen vermoord worden aangetroffen in een zeecontainer, beseffen Saga en Martin dat de leider
van de groep nog in leven moet zijn.
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
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tante Cordula. Aflevering 4
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Birgitte en de Nieuwe Democraten zitten omhoog met de Deense varkensproductie. Katrine en Kasper maken ruzie en
hij wil dat ze zijn huissleutels teruggeeft.
Als vier ecoterroristen vermoord worden aangetroffen in een zeecontainer, beseffen Saga en Martin dat de leider
van de groep nog in leven moet zijn.
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 2
Belgium Travel Blog Awards 2021 - Live
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.
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
En route Cruises
Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)
Birgitte en de Nieuwe Democraten zitten omhoog met de Deense varkensproductie. Katrine en Kasper maken ruzie en
hij wil dat ze zijn huissleutels teruggeeft.
Hope neemt een beslissing over de toekomst van haar huwelijk met Liam. Thomas bewijst Ridge dat hij te vertrouwen is.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 17 september
JJ en Gabi delen een paar mooie momenten terwijl ze het nieuws vieren dat JJ en Lani een baby krijgen. Ondertussen vraagt
Julie zich hardop aan Eli af of Gabi misschien degene is die Andre heeft vermoord. Anna vertelt eindelijk haar verhaal over
wat er gebeurde toen ze alleen was met Andre aan Hope, Rafe, Roman, Carrie en Hattie.
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 4/25
Iedere week kon men in de Vlaamse bioscopen een Vlaams liedje zien en horen...gespeeld door het Schlager
Amusementsorkest onder leiding van Gerd Zonnenberg en gezongen door de meest geliefde Vlaamse zangvedetten
van dat ogenblik die de volgende liedjes brengen. 1949. August Hermans
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
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.
JJ en Gabi delen een paar mooie momenten terwijl ze het nieuws vieren dat JJ en Lani een baby krijgen. Ondertussen vraagt
Julie zich hardop aan Eli af of Gabi misschien degene is die Andre heeft vermoord. Anna vertelt eindelijk haar verhaal over
wat er gebeurde toen ze alleen was met Andre aan Hope, Rafe, Roman, Carrie en Hattie.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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Fietsen door Vlaanderen
De Wensenboom Namiddag

De sekshandel wordt een hot issue en de Nieuwe Democraten moeten hier snel meer over weten. Alex confronteert Torben
met zijn affaire met Pia.
Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945
tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van
de hoofdpersoon afgewisseld met de periode van de politionele acties.
1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film van de Nederlandse regisseur Hans Hylkema.
Cultuurkanaal
Huisgenoten - Vandaag Simon Carmiggelt. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope neemt een beslissing over de toekomst van haar huwelijk met Liam. Thomas bewijst Ridge dat hij te vertrouwen is.
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, ...
Eli en Rafe denken dat ze Gabi zien op de nieuwe beveiligingsbeelden, maar zij ontkent dat zij het is. Vivian is geschokt door
Stefans beslissing. Ondertussen is Abigail bij Andre's graf, in de veronderstelling dat hij via haar dromen met haar probeert
te communiceren om haar te vertellen wie hem heeft vermoord. Valerie vertelt Lani hoe ze weet dat Eli de vader van haar kind is.
Ondertussen gaat JJ naar Kayla om over Lani's zwangerschap te praten. JJ vraagt haar ook om een goed woordje voor hem te doen
tijdens het EMT-programma van het ziekenhuis.
Liam vraagt Wyatt om broederlijk advies. Flo ontvangt een uniek en speciaal cadeau.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 16 september
Onze aarde wijzigt zich snel
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
Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou
Land van de levende doden - Leo Janssen
Apulië, Italië
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Vier ecoterroristen publiceren online een video. Saga probeert informatie uit Laura te trekken. Deze getuige is net uit coma
ontwaakt met geheugenverlies.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De sekshandel wordt een hot issue en de Nieuwe Democraten moeten hier snel meer over weten. Alex confronteert Torben
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met zijn affaire met Pia.
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Vier ecoterroristen publiceren online een video. Saga probeert informatie uit Laura te trekken. Deze getuige is net uit coma
ontwaakt met geheugenverlies.
Onze aarde wijzigt zich snel
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
Land van de levende doden - Leo Janssen
Apulië, Italië
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
De sekshandel wordt een hot issue en de Nieuwe Democraten moeten hier snel meer over weten. Alex confronteert Torben
met zijn affaire met Pia.
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 2
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 18 september
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 18/25
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 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 - jaar 1978
Cultuurkanaal
Een gemiste kans! (afl. 33) Bij de inscheping voor een cruisereis blijkt Lewie uit de boot te vallen. Sketches, liedjes en
showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar in november gespeeld wordt.
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Søren Ravn komt bij de Nieuwe Democraten. Bij Birgitte wordt een voorstadium van borstkanker vastgesteld.
Torben staat voor uitdagingen bij TV1 en in zijn huwelijk
Een sociaal drama dat zich afspeelt in het gehucht Verbrande Brug, een industrieel dekor. Er is kermis en die brengt een
aantal oude bekenden terug bij elkaar. De hernieuwde ontmoeting maakt nogal wat emoties los.
1975. Regie Guido Henderickx met o.a. Jan Decleir , Doris Arden
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
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bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
"MODERNE TIJDEN" (Afl . 13) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Maak in de sketch van vandaag kennis met een bruine pater met
een opmerkelijke belangstelling voor vrouwelijk schoon in luchtige zomerkledij!
Talkshow met Guy Broeckhove. Extra aflevering en uitloper van de Gentse Feesten 2022.
Bekende gasten, historisch erfgoed, de zomerboekentip, Gentse humor en swingende muziek.
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, ...
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 17 september
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Gorongasa Park Deel 5
Engeland, God Save Champagne
Naar de markt te München (Duitsland)
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.
Madeira, een film van Frans Verhoeven
The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft
de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi.
Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Søren Ravn komt bij de Nieuwe Democraten. Bij Birgitte wordt een voorstadium van borstkanker vastgesteld.
Torben staat voor uitdagingen bij TV1 en in zijn huwelijk
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Gorongasa Park Deel 5
Engeland, God Save Champagne
Naar de markt te München (Duitsland)
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.
Madeira, een film van Frans Verhoeven
The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft
de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi.
Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
Søren Ravn komt bij de Nieuwe Democraten. Bij Birgitte wordt een voorstadium van borstkanker vastgesteld.
Torben staat voor uitdagingen bij TV1 en in zijn huwelijk
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 19 september
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Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft
de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi.
Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
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.
Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten
Een gemiste kans! (afl. 33) Bij de inscheping voor een cruisereis blijkt Lewie uit de boot te vallen. 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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Pareltjes van muziek
Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door
het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende
afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Er worden verkiezingen uitgeschreven en de Nieuwe Democraten moeten zich snel voorbereiden. Birgitte heeft het moeilijk
na de operatie en behandeling en stort in op tv.
De biografische film verhaalt het leven van de zingende Belgische kloosterzuster Jeannine Deckers, beter bekend als
Sœur Sourire. Zen Belgisch-Franse film uit 2009, geregisseerd door Stijn Coninx met Jan Decleir, Cécile de France en
Sandrine Blancke
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 2
Mini stadstuin, maxigroen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 1)
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
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 18 september
Steffy maakt een groot gebaar om haar liefde aan Finn te bewijzen. Liam wil een tweede kans, maar Hope blijft onzeker
over hun toekomst.
Brooke geeft Hope wijze raad over liefde, vergeving en relaties. Liam probeert zijn schuldgevoelens een plekje te geven en
steunt daarvoor op Bill.
Hope neemt een beslissing over de toekomst van haar huwelijk met Liam. Thomas bewijst Ridge dat hij te vertrouwen is.
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
De Daken van New York
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Sorrentina en de Amalfikust
Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Er worden verkiezingen uitgeschreven en de Nieuwe Democraten moeten zich snel voorbereiden. Birgitte heeft het moeilijk
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na de operatie en behandeling en stort in op tv.
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
De Daken van New York
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Sorrentina en de Amalfikust
Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven
Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
Stapland - Andalusië (Spanje)
Er worden verkiezingen uitgeschreven en de Nieuwe Democraten moeten zich snel voorbereiden. Birgitte heeft het moeilijk
na de operatie en behandeling en stort in op tv.
Liam vraagt Wyatt om broederlijk advies. Flo ontvangt een uniek en speciaal cadeau.
Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 20 september
Eli en Rafe denken dat ze Gabi zien op de nieuwe beveiligingsbeelden, maar zij ontkent dat zij het is. Vivian is geschokt door
Stefans beslissing. Ondertussen is Abigail bij Andre's graf, in de veronderstelling dat hij via haar dromen met haar probeert
te communiceren om haar te vertellen wie hem heeft vermoord. Valerie vertelt Lani hoe ze weet dat Eli de vader van haar kind is.
Ondertussen gaat JJ naar Kayla om over Lani's zwangerschap te praten. JJ vraagt haar ook om een goed woordje voor hem te doen
tijdens het EMT-programma van het ziekenhuis.

