26/9/2022
26/9/2022
26/9/2022

08:00
09:00
09:55

De Rolkrant 26.09
Vieringen
Kerk in Nood

26/9/2022
26/9/2022

10:00
10:15

Paus Franciscus
The Maria Lang Mysteries twee delen

26/9/2022

11:05

De Wensenboom Ochtend

26/9/2022
26/9/2022

11:10
11:25

Clips à la carte
The Bridge seizoen 3

26/9/2022

12:25

De Dingen Des Levens Afl. 13277

26/9/2022
26/9/2022

13:05
13:15

Denderland TV
Berlin 56

26/9/2022
26/9/2022
26/9/2022

14:10
14:20
14:55

Lachen geblazen
Yesterday
Vijanden

26/9/2022
26/9/2022

15:50
16:00

Huisgenoten
Moatje

26/9/2022
26/9/2022

16:25
16:40

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8486

26/9/2022

17:10

Canapee

26/9/2022

17:40

De Wensenboom Namiddag

26/9/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13278

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's
Aflevering 1 (deel 1/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om
in gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt
zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam
van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 1. Seizoen 3. Er ontstaat wrijving tussen Saga en haar nieuwe partner Hanne wanneer ze de wrede moord op
de oprichtster van een gender-neutrale kleuterschool onderzoeken. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Stefan probeert Abigail ervan te overtuigen dat Gabi schuldig is. Abigail vertelt Stefan hoe Andre haar door haar mentale
ziekte heeft geholpen. Nadat hij Gabi's borgtocht heeft betaald, vertelt Chad dat hij denkt dat Stefan haar beschuldigt van
de moord op Andre. Gabi denkt dat Chad misschien iets op het spoor is. John staat op het punt om vergif toe te voegen aan
Steve's infuus terwijl hij slaapt, maar Tripp's komst voorkomt dit. Tripp vertelt de slapende Steve hoeveel hij voor hem betekent.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 5/6
Lachen geblazen
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1988
Afl 1/2. 1944, Wereldoorlog II bereikt een hoogtepunt. Drie mannen, een Amerikaanse soldaat, een Duitse soldaat en
een Antwerpse jongeman raken tijdens het Von Rundstedtoffensief in de Ardennen toevallig bij elkaar verzeild tussen
de gevechtslinies. Op elkaar aangewezen om te overleven, ontstaat er tussen hen een vriendschap.
1968. Robbe de Hert • Del Negro • Fons Rademakers • Raymonde Serverius • Ida Bons Van Hugo Claus.
Huisgenoten - Vandaag Are You being served ensemble Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope is verbijsterd door Flo's verrassing en schokkende verzoek. Brooke vraagt Liam om hulp om Hopes veiligheid
te waarborgen.
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 4
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
De inwoners van Salem vieren Valentijnsdag: Steve en Kayla maken het beste van de situatie en proberen dapper te blijven.
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Paus met Poolse roots
The Maria Lang Mysteries twee delen

Ze bespreken de bruiloft van Hope en Rafe. Jennifer heeft een Valentijnsdate met Dr. Shah. Eric ontdekt dat Anna aan
de basis stond van een groot misverstand met Jennifer. Hij realiseert zich dat hij dingen moet rechtzetten. Ciara neemt
Tripp mee voor een motorritje. Eve helpt Brady om Tate te troosten. Roman vertelt Anna dat hij gelooft in haar onschuld.
Zoe vindt een onverwachte bondgenoot in Quinn. Liam maakt een romantisch gebaar richting Hope.
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.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Gorongasa Park Deel 1
Onze aarde wijzigt zich snel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 1. Seizoen 3. Er ontstaat wrijving tussen Saga en haar nieuwe partner Hanne wanneer ze de wrede moord op
de oprichtster van een gender-neutrale kleuterschool onderzoeken. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 5/6
Aflevering 1. Seizoen 3. Er ontstaat wrijving tussen Saga en haar nieuwe partner Hanne wanneer ze de wrede moord op
de oprichtster van een gender-neutrale kleuterschool onderzoeken. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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.
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Gorongasa Park Deel 1
Onze aarde wijzigt zich snel
Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 5/6
Zoe vindt een onverwachte bondgenoot in Quinn. Liam maakt een romantisch gebaar richting Hope.
De inwoners van Salem vieren Valentijnsdag: Steve en Kayla maken het beste van de situatie en proberen dapper te blijven.
Ze bespreken de bruiloft van Hope en Rafe. Jennifer heeft een Valentijnsdate met Dr. Shah. Eric ontdekt dat Anna aan
de basis stond van een groot misverstand met Jennifer. Hij realiseert zich dat hij dingen moet rechtzetten. Ciara neemt
Tripp mee voor een motorritje. Eve helpt Brady om Tate te troosten. Roman vertelt Anna dat hij gelooft in haar onschuld.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Paus met Poolse roots
Aflevering 1 (deel 2/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om
in gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt
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zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam
van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 2. Seizoen 3. De hoofdverdachte in het onderzoek is de aangeslagen zoon van het slachtoffer, maar Saga wordt
afgeleid door het onverwachte bezoek van haar moeder, die niet welkom is. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
De inwoners van Salem vieren Valentijnsdag: Steve en Kayla maken het beste van de situatie en proberen dapper te blijven.
Ze bespreken de bruiloft van Hope en Rafe. Jennifer heeft een Valentijnsdate met Dr. Shah. Eric ontdekt dat Anna aan
de basis stond van een groot misverstand met Jennifer. Hij realiseert zich dat hij dingen moet rechtzetten. Ciara neemt
Tripp mee voor een motorritje. Eve helpt Brady om Tate te troosten. Roman vertelt Anna dat hij gelooft in haar onschuld.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 6/6
Afl 2/2. 1944, Wereldoorlog II bereikt een hoogtepunt. Drie mannen, een Amerikaanse soldaat, een Duitse soldaat en
een Antwerpse jongeman raken tijdens het Von Rundstedtoffensief in de Ardennen toevallig bij elkaar verzeild tussen
de gevechtslinies. Op elkaar aangewezen om te overleven, ontstaat er tussen hen een vriendschap.
1968. Robbe de Hert • Del Negro • Fons Rademakers • Raymonde Serverius • Ida Bons Van Hugo Claus.
Huisgenoten - Vandaag Georges Delerue - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe vindt een onverwachte bondgenoot in Quinn. Liam maakt een romantisch gebaar richting Hope.
Het wenkende fortuin (afl. 35) Twee landlopers wagen een gokje in het chique casino. Het lot is hun blijkbaar gunstig gezind.
Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar
in november gespeeld wordt.
Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie
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, ...
Valentijnsdag gaat door in Salem... Eric doet zijn voorstel voor Jennifer. Abigail en Chad gaan naar Doug's huis voor
een Valentijnsdiner, en lopen Gabi tegen het lijf die, na een aanvaring met Julie en Melinda Trask, Abigail onder vuur neemt.
Ze loopt weg en Eli volgt. Chad en Abigail besluiten om niet over Andre's moordonderzoek te praten, tot Stefan opduikt.
Chad en Abigail vertrekken en Stefan maakt een nieuwe vriend in Melinda Trask. Ondertussen vindt Eli Gabi en hij praat
haar van de richel... Later vraagt JJ Lani ten huwelijk.
Hope en Liam kussen elkaar, wat Liam hoop geeft voor de toekomst. Een samenkomst van vrienden eindigt in
een nachtmerrie als er plotseling iemand doodgaat.
Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje.
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
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Wijn uit de Okanaganvallei
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 2. Seizoen 3. De hoofdverdachte in het onderzoek is de aangeslagen zoon van het slachtoffer, maar Saga wordt
afgeleid door het onverwachte bezoek van haar moeder, die niet welkom is. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 6/6
Aflevering 2. Seizoen 3. De hoofdverdachte in het onderzoek is de aangeslagen zoon van het slachtoffer, maar Saga wordt
afgeleid door het onverwachte bezoek van haar moeder, die niet welkom is. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje.
Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Wijn uit de Okanaganvallei
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 6/6
Hope en Liam kussen elkaar, wat Liam hoop geeft voor de toekomst. Een samenkomst van vrienden eindigt in
een nachtmerrie als er plotseling iemand doodgaat.
Valentijnsdag gaat door in Salem... Eric doet zijn voorstel voor Jennifer. Abigail en Chad gaan naar Doug's huis voor
een Valentijnsdiner, en lopen Gabi tegen het lijf die, na een aanvaring met Julie en Melinda Trask, Abigail onder vuur neemt.
Ze loopt weg en Eli volgt. Chad en Abigail besluiten om niet over Andre's moordonderzoek te praten, tot Stefan opduikt.
Chad en Abigail vertrekken en Stefan maakt een nieuwe vriend in Melinda Trask. Ondertussen vindt Eli Gabi en hij praat
haar van de richel... Later vraagt JJ Lani ten huwelijk.
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.
Kracht van de stilte
Aflevering 2 (deel 1/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest.
De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar
later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is
want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben.
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 3. Seizoen 3. De ontvoerders van Hans komen met een losgeldvideo. De vondst van Helle Ankers auto leidt tot
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een nieuwe ontdekking en Saga staat onder druk door haar moeders bezoek. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Valentijnsdag gaat door in Salem... Eric doet zijn voorstel voor Jennifer. Abigail en Chad gaan naar Doug's huis voor
een Valentijnsdiner, en lopen Gabi tegen het lijf die, na een aanvaring met Julie en Melinda Trask, Abigail onder vuur neemt.
Ze loopt weg en Eli volgt. Chad en Abigail besluiten om niet over Andre's moordonderzoek te praten, tot Stefan opduikt.
Chad en Abigail vertrekken en Stefan maakt een nieuwe vriend in Melinda Trask. Ondertussen vindt Eli Gabi en hij praat
haar van de richel... Later vraagt JJ Lani ten huwelijk.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 1. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
afl 1/3 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 4
Huisgenoten - Vandaag Lucille Ball - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope en Liam kussen elkaar, wat Liam hoop geeft voor de toekomst. Een samenkomst van vrienden eindigt in
een nachtmerrie als er plotseling iemand doodgaat.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Eclips Tv was op 28 mei 2022 aanwezg op het wk wielrennen 65+, 70+ en 75+ in Sint-Amandsberg (Gent)
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 vertelt Abigail zijn theorie dat Stefan Andre heeft vermoord en Gabi erin heeft geluisd. Gabi en Eli zijn er getuige
van dat Lani JJ's aanzoek accepteert. Terwijl JJ en Lani hun verloving vieren, gaan Eli en Gabi naar huis. Ondertussen, terug
in het DiMera huis, beweegt een vrouw door het huis en komt Stefan's slaapkamer binnen... John legt aan een hulpje uit dat
hij gedwongen werd Will uit te schakelen, en toen Paul erbij betrokken raakte en per ongeluk gedood werd.
Zoe haalt een geintje uit en verstoort daarmee de romantische date tussen Zende en Paris. Een onverwacht overlijden
verandert plotsklaps het leven van de Spencers, Logans en Forresters.
Natuurlijk genieten in de tuin - Tuinprogramma 2022 (aflevering 2)
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Azoren. Frans Verhoeven
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Andalusië (Spanje)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 3. Seizoen 3. De ontvoerders van Hans komen met een losgeldvideo. De vondst van Helle Ankers auto leidt tot
een nieuwe ontdekking en Saga staat onder druk door haar moeders bezoek. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 1. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
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eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Aflevering 3. Seizoen 3. De ontvoerders van Hans komen met een losgeldvideo. De vondst van Helle Ankers auto leidt tot
een nieuwe ontdekking en Saga staat onder druk door haar moeders bezoek. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Natuurlijk genieten in de tuin - Tuinprogramma 2022 (aflevering 2)
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Azoren. Frans Verhoeven
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Andalusië (Spanje)
De laatste wildernis - Leo Janssen
Land van de levende doden - Leo Janssen
Op zoek naar water - Leo Janssen
Berlijn 1959. Aflevering 1. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Zoe haalt een geintje uit en verstoort daarmee de romantische date tussen Zende en Paris. Een onverwacht overlijden
verandert plotsklaps het leven van de Spencers, Logans en Forresters.
Chad vertelt Abigail zijn theorie dat Stefan Andre heeft vermoord en Gabi erin heeft geluisd. Gabi en Eli zijn er getuige van
dat Lani JJ's aanzoek accepteert. Terwijl JJ en Lani hun verloving vieren, gaan Eli en Gabi naar huis. Ondertussen, terug in
het DiMera huis, beweegt een vrouw door het huis en komt Stefan's slaapkamer binnen... John legt aan een hulpje uit dat
hij gedwongen werd Will uit te schakelen, en toen Paul erbij betrokken raakte en per ongeluk gedood werd.
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
Aflevering 2 (deel 2/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest.
De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar
later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is
want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben.
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 4. Seizoen 3. Rikard Jonsson ontsnapt ternauwernood aan nog een aanslag en Saga's achtervolging leidt tot
een gijzelingscrisis. Het ophalen van het losgeld loopt volledig uit de hand. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Chad vertelt Abigail zijn theorie dat Stefan Andre heeft vermoord en Gabi erin heeft geluisd. Gabi en Eli zijn er getuige van
dat Lani JJ's aanzoek accepteert. Terwijl JJ en Lani hun verloving vieren, gaan Eli en Gabi naar huis. Ondertussen, terug in
het DiMera huis, beweegt een vrouw door het huis en komt Stefan's slaapkamer binnen... John legt aan een hulpje uit dat
hij gedwongen werd Will uit te schakelen, en toen Paul erbij betrokken raakte en per ongeluk gedood werd.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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Berlijn 1959. Aflevering 2. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
afl 2/3 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
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1988
Huisgenoten - Vandaag Erik Vlaminck - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe haalt een geintje uit en verstoort daarmee de romantische date tussen Zende en Paris. Een onverwacht overlijden
verandert plotsklaps het leven van de Spencers, Logans en Forresters.
East Belgian Rally
Belcar Skylimit Sprint Cup Weekend Heroes Nürburgring
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 laat een nieuwe kant van zichzelf zien aan Stefan, een die hem laat duizelen. Tegelijkertijd is het over voor John en
hij geeft toe dat hij Steve probeerde te vergiftigen, maar alleen om tijd te winnen om hem te redden. Op hetzelfde moment
wordt Billie betrapt door Pamela en er is een impasse... In het mausoleum vechten Paul en Will om vrij te komen.
Tripp en Ciara krijgen een band.
Paris vertelt Zoe over haar gênante date met Zende. Hope begint te twijfelen aan haar beslissing over Liam.
Kraanvogels - Film van Roland Rondou
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
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 veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Bangkok
Natuurlijk genieten in de tuin - Tuinprogramma 2022 (aflevering 2)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 4. Seizoen 3. Rikard Jonsson ontsnapt ternauwernood aan nog een aanslag en Saga's achtervolging leidt tot
een gijzelingscrisis. Het ophalen van het losgeld loopt volledig uit de hand. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
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
Berlijn 1959. Aflevering 2. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Aflevering 4. Seizoen 3. Rikard Jonsson ontsnapt ternauwernood aan nog een aanslag en Saga's achtervolging leidt tot
een gijzelingscrisis. Het ophalen van het losgeld loopt volledig uit de hand. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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,
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amicale sfeer. Aflevering 4
Kraanvogels - Film van Roland Rondou
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 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.
Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen
Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Bangkok
Natuurlijk genieten in de tuin - Tuinprogramma 2022 (aflevering 2)
Berlijn 1959. Aflevering 2. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Paris vertelt Zoe over haar gênante date met Zende. Hope begint te twijfelen aan haar beslissing over Liam.
Abigail laat een nieuwe kant van zichzelf zien aan Stefan, een die hem laat duizelen. Tegelijkertijd is het over voor John en
hij geeft toe dat hij Steve probeerde te vergiftigen, maar alleen om tijd te winnen om hem te redden. Op hetzelfde moment
wordt Billie betrapt door Pamela en er is een impasse... In het mausoleum vechten Paul en Will om vrij te komen.
Tripp en Ciara krijgen een band.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook
vandaag nog belangrijk blijft.
Op bezoek bij avonturies voor God (deel 2)
Aflevering 3 (deel 1/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen
in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap
van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op
het gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
De 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 5. Seizoen 3. Saga en Henrik onderzoeken het recentste slachtoffer en de vreemde wond van Hans is mogelijk
een aanwijzing voor het motief. Linn heeft twijfels over Saga's werkwijze. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Abigail laat een nieuwe kant van zichzelf zien aan Stefan, een die hem laat duizelen. Tegelijkertijd is het over voor John en
hij geeft toe dat hij Steve probeerde te vergiftigen, maar alleen om tijd te winnen om hem te redden. Op hetzelfde moment
wordt Billie betrapt door Pamela en er is een impasse... In het mausoleum vechten Paul en Will om vrij te komen.
Tripp en Ciara krijgen een band.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 3. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
afl 3/3 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
Cultuurkanaal
Huisgenoten - Vandaag Fernandel - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
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Op Bezoek: Nieuwpoort
Tussenlanding Eiland Groix
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Stapland
Berlin 59

Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Paris vertelt Zoe over haar gênante date met Zende. Hope begint te twijfelen aan haar beslissing over Liam.
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, ...
Steve vergeeft John dat hij hem vergiftigd heeft. John en Marlena zijn stomverbaasd als Billie met spoed wordt
binnengebracht met een schotwond. Pamela ontvoert Tripp en Ciara, en staat er dan op dat John afmaakt waar hij aan
begonnen is. Will deelt met Marlena hoe deze beproeving hem dichter bij Paul heeft gebracht.
Bill helpt mee een schokkende dood te verdoezelen. Hope maakt zich zorgen als Liam niet komt opdagen bij
hun lunchafspraak.
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
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
Tussenlanding Het Eiland Groix
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 5. Seizoen 3. Saga en Henrik onderzoeken het recentste slachtoffer en de vreemde wond van Hans is mogelijk
een aanwijzing voor het motief. Linn heeft twijfels over Saga's werkwijze. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
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
Berlijn 1959. Aflevering 3. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Aflevering 5. Seizoen 3. Saga en Henrik onderzoeken het recentste slachtoffer en de vreemde wond van Hans is mogelijk
een aanwijzing voor het motief. Linn heeft twijfels over Saga's werkwijze. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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
Fascinerend Nieuwpoort. Documenateire van Roland Rondou
Tussenlanding Het Eiland Groix
Bordeaux, de wijn die uit het water komt
Stapland - Andalusië (Spanje)
Berlijn 1959. Aflevering 3. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
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het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
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 4
Tussenlanding Casamance, Senegal
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.
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 4
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 1969
Cultuurkanaal
Het wenkende fortuin (afl. 35) Twee landlopers wagen een gokje in het chique casino. Het lot is hun blijkbaar gunstig gezind.
Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar
in november gespeeld wordt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 4. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
In Hellegat is de ooit bloeiende industrie van de steenbakkerijen teloor gegaan. De bazen van de steenbakkerijen hebben
een nieuwe bestemming bedacht voor hun bedrijf: het opslaan van chemisch afval in de kleiputten, dit tot grote ergernis van
de opkomende milieubeweging. 1980. Regisseur Patrick Le Bon en hoofdrollen Jos Verbist, Paul 's Jongers en An Nelissen.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Jan Cox, a painter's odyssey - 1988 - Het levensverhaal (1919-1980) van de Vlaamse schilder met o.a. broer Harry Cox en
vrienden Hugo Claus, Pierre Alechinsky, Gerrit Kouwenaar en Fred Bervoets. Regie: Bert Beyens & Pierre De Clercq Spreker: Jeroen Krabbé
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, ...
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Gorongasa Park Deel 3
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
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.
Azoren. Frans Verhoeven
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Van droom tot tuin 2022

Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 4. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg
Gorongasa Park Deel 3
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
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.
Azoren. Frans Verhoeven
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
Berlijn 1959. Aflevering 4. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke
omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.
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.
Lindsay Dichtbij
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 5. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - oktober 2022
In een fictief Vlaams dorpje is de aanleg van een autosnelweg gepland. Burgemeester Benjamin Rolus wil vermijden dat
de autosnelweg door zijn domein loopt. Hij suggereert een tracé langs de dorpskom, wat een aantal bejaarde bewoners zou
dwingen te verhuizen. De oppositie tegen de burgervader wordt vertegenwoordigd door een handelaar uit het dorp.
1978. Regisseur Harry Kümel met hoodrollen Willeke van Ammelrooy, Bert André , Hugo Van Den Berghe, Gella Allaert
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 4
Tuinen met een focus - Tuinprogramma 2022 (aflevering 3)
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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
Hope en Liam kussen elkaar, wat Liam hoop geeft voor de toekomst. Een samenkomst van vrienden eindigt in een
nachtmerrie als er plotseling iemand doodgaat.
Zoe haalt een geintje uit en verstoort daarmee de romantische date tussen Zende en Paris. Een onverwacht overlijden
verandert plotsklaps het leven van de Spencers, Logans en Forresters.
Paris vertelt Zoe over haar gênante date met Zende. Hope begint te twijfelen aan haar beslissing over Liam.
De Daken van Tokio
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Tussenlanding Los Angeles
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 2022
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Berlijn 1959. Aflevering 5. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
De Daken van Tokio
De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich
Tussenlanding Los Angeles
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 2022
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Berlijn 1959. Aflevering 5. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack,
eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens
het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.
Bill helpt mee een schokkende dood te verdoezelen. Hope maakt zich zorgen als Liam niet komt opdagen bij hun
lunchafspraak.
Steve vergeeft John dat hij hem vergiftigd heeft. John en Marlena zijn stomverbaasd als Billie met spoed wordt
binnengebracht met een schotwond. Pamela ontvoert Tripp en Ciara, en staat er dan op dat John afmaakt waar hij aan begonnen is.
Will deelt met Marlena hoe deze beproeving hem dichter bij Paul heeft gebracht.

