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Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook
vandaag nog belangrijk blijft.
Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's
Aflevering 3 (deel 2/2) 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 6. Seizoen 3. Henrik en Saga volgen een dubieuze tip op en doen onderzoek naar kunstverzamelaar Freddie Holst.
Er wordt nog een slachtoffer gevonden en Saga krijgt schokkend nieuws. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 6. 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.
Lachen geblazen
Vertellingen
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1969
Koel bewaren , een film van Dan Key en Chris Devos
Eddy is scholier en dagdroomt in de klas over zijn meisje Véronique. Na schooltijd zou hij graag die droom werkelijkheid
zien worden. (1976)
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.
Huisgenoten - Alfred Hitchcock - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Bill helpt mee een schokkende dood te verdoezelen. Hope maakt zich zorgen als Liam niet komt opdagen bij
hun lunchafspraak.
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 5
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, ...
Claire komt onverwacht thuis van haar reis naar Theo. Ciara vraagt zich af of ze uit elkaar zijn. Tripp komt Kayla en Steve
opzoeken. Jennifer verschijnt in Eric's kamer om hem uit te nodigen voor het ontbijt en verontschuldigt zich nogmaals voor
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het misverstand dat haar deed geloven dat Eric verliefd was op Nicole. Intussen komt Eve binnen bij Brady en Victor die
hun plan bespreken.
Bill realiseert zich dat hij koste wat het kost iemand moet beschermen. Hope spoedt zich naar het ziekenhuis om te helpen
een slachtoffer te identificeren.
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - oktober 2022
Gorongasa Park Deel 2
Onze aarde wijzigt zich snel
ontdek de wereld
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 6. Seizoen 3. Henrik en Saga volgen een dubieuze tip op en doen onderzoek naar kunstverzamelaar Freddie Holst.
Er wordt nog een slachtoffer gevonden en Saga krijgt schokkend nieuws. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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 1)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Berlijn 1959. Aflevering 6. 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.
ontdek de wereld
Aflevering 6. Seizoen 3. Henrik en Saga volgen een dubieuze tip op en doen onderzoek naar kunstverzamelaar Freddie Holst.
Er wordt nog een slachtoffer gevonden en Saga krijgt schokkend nieuws. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Herfstfoto's
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Gorongasa Park Deel 2
Onze aarde wijzigt zich snel
ontdek de wereld
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Herfstfoto's
ontdek de wereld
Berlijn 1959. Aflevering 6. 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.
ontdek de wereld
Bill realiseert zich dat hij koste wat het kost iemand moet beschermen. Hope spoedt zich naar het ziekenhuis om te helpen
een slachtoffer te identificeren.
Claire komt onverwacht thuis van haar reis naar Theo. Ciara vraagt zich af of ze uit elkaar zijn. Tripp komt Kayla en Steve
opzoeken. Jennifer verschijnt in Eric's kamer om hem uit te nodigen voor het ontbijt en verontschuldigt zich nogmaals voor
het misverstand dat haar deed geloven dat Eric verliefd was op Nicole. Intussen komt Eve binnen bij Brady en Victor die
hun plan bespreken.
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.
Samenscholen in de woenstijn
Aflevering 4 (deel 1/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest
van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het
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duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat
de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - oktober 2022
Claire komt onverwacht thuis van haar reis naar Theo. Ciara vraagt zich af of ze uit elkaar zijn. Tripp komt Kayla en Steve
opzoeken. Jennifer verschijnt in Eric's kamer om hem uit te nodigen voor het ontbijt en verontschuldigt zich nogmaals voor
het misverstand dat haar deed geloven dat Eric verliefd was op Nicole. Intussen komt Eve binnen bij Brady en Victor die
hun plan bespreken.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 1 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
Lachen geblazen
Afl 1/3 Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen
woont in 1929 in een klein dorp in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Hij is bevriend met de jurist Dacka. De vrouw van Vlimmen
heeft hem verlaten. Zijn zuster, een weduwe met een jong kind, woont bij hem in en voert het huishouden. Vlimmen is een
koppig persoon, die weinig moet hebben van autoriteit en de rooms-katholieke kerk. Hij heeft regelmatig conflicten met
de bewoners van het conservatieve dorp. Als veearts wordt hij echter gewaardeerd. Hij komt in de problemen als zijn jonge
dienstmeisje zwanger wordt en hem beschuldigt van aanranding. Een Nederlands-Belgische film uit 1977.
De film is geregisseerd door Guido Pieters gebaseerd op de gelijknamige roman van Anton Roothaert.
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.
Huisgenoten -Yvette Horner - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Bill realiseert zich dat hij koste wat het kost iemand moet beschermen. Hope spoedt zich naar het ziekenhuis om te helpen
een slachtoffer te identificeren.
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
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, ...
Abigail heeft zich verslapen, lijkt een beetje groggy, maar raapt zichzelf bij elkaar als Chad binnenkomt. Stefan is nog steeds
verbijsterd over het vreemde gedrag van Abigail. Chad waarschuwt hem om zijn vrouw met rust te laten.
John verontschuldigt zich bij Paul en Will. Paul geeft toe aan zijn vader dat de beproeving hem dichter bij Will heeft gebracht.
Lucas stormt Billie's ziekenhuiskamer binnen, boos omdat ze Will in gevaar heeft gebracht. Kate gaat ook door het lint,
maar Will arriveert. John bedankt Billie voor haar hulp.
De identificatie van het dodelijke slachtoffer is een emotionele aangelegenheid. Bill maakt de zaak extra ingewikkeld
als hij zijn dierbaren nog meer leugens vertelt.
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ontdek de wereld
Natuurfilm Vlaanderen - afl 4
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - oktober 2022
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van 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 2)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Afl. 1 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
China, De wijngaarden van de Himalaya
Herfstfoto's
Natuurfilm Vlaanderen - afl 4
Naar de markt te Zagreb (Kroatië)
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
Herfstfoto's
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
ontdek de wereld
Afl. 1 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
De identificatie van het dodelijke slachtoffer is een emotionele aangelegenheid. Bill maakt de zaak extra ingewikkeld
als hij zijn dierbaren nog meer leugens vertelt.
Abigail heeft zich verslapen, lijkt een beetje groggy, maar raapt zichzelf bij elkaar als Chad binnenkomt. Stefan is nog steeds
verbijsterd over het vreemde gedrag van Abigail. Chad waarschuwt hem om zijn vrouw met rust te laten.
John verontschuldigt zich bij Paul en Will. Paul geeft toe aan zijn vader dat de beproeving hem dichter bij Will heeft gebracht.
Lucas stormt Billie's ziekenhuiskamer binnen, boos omdat ze Will in gevaar heeft gebracht. Kate gaat ook door het lint,
maar Will arriveert. John bedankt Billie voor haar hulp.
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.
Familiedagen Oude Abdij Drongen
Aflevering 4 (deel 2/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest
van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het
duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat
de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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
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uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 7. Seizoen 3. Er wordt een stel dood aangetroffen en het lijkt erop dat Saga en Henrik op het juiste spoor zitten.
Uit een surveillanceklus wordt heel wat duidelijk. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Abigail heeft zich verslapen, lijkt een beetje groggy, maar raapt zichzelf bij elkaar als Chad binnenkomt. Stefan is nog steeds
verbijsterd over het vreemde gedrag van Abigail. Chad waarschuwt hem om zijn vrouw met rust te laten.
John verontschuldigt zich bij Paul en Will. Paul geeft toe aan zijn vader dat de beproeving hem dichter bij Will heeft gebracht.
Lucas stormt Billie's ziekenhuiskamer binnen, boos omdat ze Will in gevaar heeft gebracht. Kate gaat ook door het lint,
maar Will arriveert. John bedankt Billie voor haar hulp.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 2 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
Lachen geblazen
Afl 2/3 Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen
woont in 1929 in een klein dorp in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Hij is bevriend met de jurist Dacka. De vrouw van Vlimmen
heeft hem verlaten. Zijn zuster, een weduwe met een jong kind, woont bij hem in en voert het huishouden. Vlimmen is een
koppig persoon, die weinig moet hebben van autoriteit en de rooms-katholieke kerk. Hij heeft regelmatig conflicten met
de bewoners van het conservatieve dorp. Als veearts wordt hij echter gewaardeerd. Hij komt in de problemen als zijn jonge
dienstmeisje zwanger wordt en hem beschuldigt van aanranding. Een Nederlands-Belgische film uit 1977.
De film is geregisseerd door Guido Pieters gebaseerd op de gelijknamige roman van Anton Roothaert.
De Vlaamse zanger Joe Harris heeft een optreden in Cannes tijdens het Filmfestival. Daar ontmoet hij de bevallige
Diana die actrice wil worden. Hij stelt ze voor aan Marcel, een filmproducent.
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 5
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.
Huisgenoten - Wim Sonneveld - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
De identificatie van het dodelijke slachtoffer is een emotionele aangelegenheid. Bill maakt de zaak extra ingewikkeld
als hij zijn dierbaren nog meer leugens vertelt.
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Stefan is verbaasd als hij iets over Abigail hoort. Eerder vertelt Chad aan Gabi dat Abigail per ongeluk Stefan heeft verteld
over hun verdenking dat hij schuldig is. Hope en Rafe's kampeertrip loopt mis als het regent. Ze schuilen in de hut van
Horton. Claire komt er eindelijk achter dat Rafe Hope heeft bedrogen.
Zende probeert zijn daden tegen Carter goed te maken. Zoe krijgt een openbaring over hoe ze weer gelukkig kan worden.
ontdek de wereld
Tuinen met een focus - Tuinprogramma 2022 (aflevering 3)
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Vieringen
Kerk in Nood
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Toeren tussen de torens
The Maria Lang Mysteries twee delen

Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Fairtrade Guatemala 2021
Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 7. Seizoen 3. Er wordt een stel dood aangetroffen en het lijkt erop dat Saga en Henrik op het juiste spoor zitten.
Uit een surveillanceklus wordt heel wat duidelijk. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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 3)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 2 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
Aflevering 7. Seizoen 3. Er wordt een stel dood aangetroffen en het lijkt erop dat Saga en Henrik op het juiste spoor zitten.
Uit een surveillanceklus wordt heel wat duidelijk. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Herfstfoto's
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Fairtrade Guatemala 2021
Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)
Herfstfoto's
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
ontdek de wereld
Afl. 2 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
Zende probeert zijn daden tegen Carter goed te maken. Zoe krijgt een openbaring over hoe ze weer gelukkig kan worden.
Stefan is verbaasd als hij iets over Abigail hoort. Eerder vertelt Chad aan Gabi dat Abigail per ongeluk Stefan heeft verteld
over hun verdenking dat hij schuldig is. Hope en Rafe's kampeertrip loopt mis als het regent. Ze schuilen in de hut van
Horton. Claire komt er eindelijk achter dat Rafe Hope heeft bedrogen.
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.
Toeren tussen de torens
Aflevering 5 (deel 1/2) Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur
Andreas Hallman. Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op
te groeien ver van de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij
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een natuurlijke dood gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 3. Er wordt een verrassende ontdekking gedaan over een verdachte. Interne Zaken voelt Saga aan
de tand over de dood van haar moeder. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug
maar verbonden door criminaliteit.
Stefan is verbaasd als hij iets over Abigail hoort. Eerder vertelt Chad aan Gabi dat Abigail per ongeluk Stefan heeft verteld
over hun verdenking dat hij schuldig is. Hope en Rafe's kampeertrip loopt mis als het regent. Ze schuilen in de hut van
Horton. Claire komt er eindelijk achter dat Rafe Hope heeft bedrogen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 3 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
Lachen geblazen
Afl 3/3 Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen
woont in 1929 in een klein dorp in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Hij is bevriend met de jurist Dacka. De vrouw van Vlimmen
heeft hem verlaten. Zijn zuster, een weduwe met een jong kind, woont bij hem in en voert het huishouden. Vlimmen is een
koppig persoon, die weinig moet hebben van autoriteit en de rooms-katholieke kerk. Hij heeft regelmatig conflicten met
de bewoners van het conservatieve dorp. Als veearts wordt hij echter gewaardeerd. Hij komt in de problemen als zijn jonge
dienstmeisje zwanger wordt en hem beschuldigt van aanranding. Een Nederlands-Belgische film uit 1977.
De film is geregisseerd door Guido Pieters gebaseerd op de gelijknamige roman van Anton Roothaert.
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1969
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.
Huisgenoten - Kathleen Ferrier - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zende probeert zijn daden tegen Carter goed te maken. Zoe krijgt een openbaring over hoe ze weer gelukkig kan worden.
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, ...
John bezoekt Steve en hoort van hem en Kayla dat Steve ondanks het tegengif nog steeds wazig ziet. Marlena bezoekt Claire,
die haar vertelt dat Rafe Hope heeft bedrogen met Sami. In de Horton-hut legt Hope aan Rafe uit dat ze hem wil verrassen
met een intieme huwelijksceremonie. Stefan overtuigt Gabby zich te verstoppen als Chad bij hem aanklopt.
Stefan confronteert Chad met zijn theorie dat hij Andre heeft vermoord en Gabi erin luist.
Luitenant Baker brengt een onverwacht bezoek aan Forrester Creations.
ontdek de wereld
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
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De Rolkrant 07.10
Vieringen
Kerk in Nood

Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
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 boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Berlijn
Tuinen met een focus - Tuinprogramma 2022 (aflevering 3)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 8. Seizoen 3. Er wordt een verrassende ontdekking gedaan over een verdachte. Interne Zaken voelt Saga aan
de tand over de dood van haar moeder. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug
maar verbonden door criminaliteit.
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 4)
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 3 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
Aflevering 8. Seizoen 3. Er wordt een verrassende ontdekking gedaan over een verdachte. Interne Zaken voelt Saga aan
de tand over de dood van haar moeder. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug
maar verbonden door criminaliteit.
Herfstfoto's
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
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 boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Berlijn
Herfstfoto's
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
ontdek de wereld
Afl. 3 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
Luitenant Baker brengt een onverwacht bezoek aan Forrester Creations.
John bezoekt Steve en hoort van hem en Kayla dat Steve ondanks het tegengif nog steeds wazig ziet. Marlena bezoekt Claire,
die haar vertelt dat Rafe Hope heeft bedrogen met Sami. In de Horton-hut legt Hope aan Rafe uit dat ze hem wil verrassen
met een intieme huwelijksceremonie. Stefan overtuigt Gabby zich te verstoppen als Chad bij hem aanklopt.
Stefan confronteert Chad met zijn theorie dat hij Andre heeft vermoord en Gabi erin luist.
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
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Mensen van overal

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.
Galilei 400 - Waar ligt het gezag ?
Aflevering 5 (deel 2/2) Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur
Andreas Hallman. Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op
te groeien ver van de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij
een natuurlijke dood gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
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 3. Freddie Holst gebruikt een zender om erachter te komen waar Jeanette gevangen zit.
Saga, die net terug is na haar schorsing, helpt Henrik bij de jacht op de ontvoerder. Zweeds - Deense bloedstollende crime
serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
John bezoekt Steve en hoort van hem en Kayla dat Steve ondanks het tegengif nog steeds wazig ziet. Marlena bezoekt Claire,
die haar vertelt dat Rafe Hope heeft bedrogen met Sami. In de Horton-hut legt Hope aan Rafe uit dat ze hem wil verrassen
met een intieme huwelijksceremonie. Stefan overtuigt Gabby zich te verstoppen als Chad bij hem aanklopt.
Stefan confronteert Chad met zijn theorie dat hij Andre heeft vermoord en Gabi erin luist.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Lachen geblazen
Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - oktober 2022
Afl. 4 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
Cultuurkanaal
Huisgenoten - Poirot / David Suchet - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Luitenant Baker brengt een onverwacht bezoek aan Forrester Creations.
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, ...
Vivian is nieuwsgierig als ze Stefan betrapt bij het lezen van Kimberly Brady's boek. Vivian en Kate hebben een verhitte
discussie en beschuldigen elkaar van moord. Ondertussen komt Vivian oog in oog te staan met Gabby. Gabi bereidt zich voor
op haar hoorzitting. Abigail is geraakt door Gabi's paniek bij het vooruitzicht dat ze naar de gevangenis moet en haar kind weer
zal verliezen. Later gaat Chad met Kate mee om Andre's kantoor op te ruimen. Hope en Rafe genieten van een zalige ochtend
voor ze terugkeren naar Salem voor de hoorzitting.
Iedereen is verbaasd als duidelijk wordt wie luitenant Baker verdenkt. Bills frustratie bereikt het kookpunt.
ontdek de wereld
Onze aarde wijzigt zich snel
Honduras: Texiguat, een vergeten gemeenschap. Texiguat, gelegen in een van de armste gebieden van Honduras, is een
klein dorp waar het pastorale werk van de Kerk hoop brengt aan kinderen, vrouwen en mannen. In een regio met zulke
beperkte sociale voorzieningen en middelen is het liefdadigheidswerk van de katholieke Kerk essentieel voor het overleven

7/10/2022
7/10/2022
7/10/2022
7/10/2022
7/10/2022
7/10/2022

20:35
20:50
21:05
21:35
22:05
22:20

Fairtrade Delhaize Brasil
Fairtrade Ivoorkust
Tussenlanding Zee- Alpen
Koshu, de regenwijn
Clips à la carte
The Bridge seizoen 3

7/10/2022

23:20

Moatje

7/10/2022
7/10/2022
8/10/2022

23:50
23:55
0:10

Denderland TV
Doek!
Berlin 63

8/10/2022
8/10/2022

1:00
1:05

Locatie voorgesteld
The Bridge seizoen 3

8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022

2:10
2:15
3:15

Herfstfoto's
Onze aarde in beweging
Mensen van overal

8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022

3:50
4:05
4:25
4:30
5:45
5:50

Fairtrade Delhaize Brasil
Fairtrade Ivoorkust
Herfstfoto's
Stapland
Locatie voorgesteld
Berlin 63

8/10/2022
8/10/2022

6:40
6:45

Locatie voorgesteld
Canapee

8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022

7:15
8:00
9:00

Tussenlanding Stockholm
De Rolkrant 08.10
Vieringen

van sommige van de meest kwetsbare leden van de samenleving. Deze film toont de liefdevolle dienst van pater
José Álvarez en een handvol zusters, die hun leven wijden aan liefde en dienstbaarheid aan hun geloofsgenoten. Onderwijs
en bescheiden medische hulp maken deel uit van de diensten van de Kerk, maar het is vooral de verkondiging van
het Evangelie die een verschil maakt in het leven van de Hondurese bevolking van deze regio.
Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Tussenlanding Zee-Alpen
Koshu, de regenwijn
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 9. Seizoen 3. Freddie Holst gebruikt een zender om erachter te komen waar Jeanette gevangen zit.
Saga, die net terug is na haar schorsing, helpt Henrik bij de jacht op de ontvoerder. Zweeds - Deense bloedstollende crime
serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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 5)
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
Afl. 4 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
Aflevering 9. Seizoen 3. Freddie Holst gebruikt een zender om erachter te komen waar Jeanette gevangen zit.
Saga, die net terug is na haar schorsing, helpt Henrik bij de jacht op de ontvoerder. Zweeds - Deense bloedstollende crime
serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Herfstfoto's
Onze aarde wijzigt zich snel
Honduras: Texiguat, een vergeten gemeenschap. Texiguat, gelegen in een van de armste gebieden van Honduras, is een
klein dorp waar het pastorale werk van de Kerk hoop brengt aan kinderen, vrouwen en mannen. In een regio met zulke
beperkte sociale voorzieningen en middelen is het liefdadigheidswerk van de katholieke Kerk essentieel voor het overleven
van sommige van de meest kwetsbare leden van de samenleving. Deze film toont de liefdevolle dienst van pater
José Álvarez en een handvol zusters, die hun leven wijden aan liefde en dienstbaarheid aan hun geloofsgenoten. Onderwijs
en bescheiden medische hulp maken deel uit van de diensten van de Kerk, maar het is vooral de verkondiging van
het Evangelie die een verschil maakt in het leven van de Hondurese bevolking van deze regio.
Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Herfstfoto's
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
ontdek de wereld
Afl. 4 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
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 5
Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
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Oostenrijkse gastronomie
Vrouwen en mannen van: Ladakh
En Route Indonesië
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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.
Christenen en economie
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 5
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 1979
Cultuurkanaal
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 5 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
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.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
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, ...
Stadspark te Rome, Villa Borghese
ontdek de wereld
Gorongasa Park Deel 4
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Naar de markt te Boedapest (Hongarije)
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 2022
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
En Route te Indonesië deel 1
En Route Indonesië Deel 2
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
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Fairtrade Ivoorkust
Vieringen
De Rolkrant 09.10
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ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 5 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
Stadspark te Rome, Villa Borghese
ontdek de wereld
Gorongasa Park Deel 4
ontdek de wereld
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 2022
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
Herfstfoto's
Herfstfoto's
En Route te Indonesië deel 1
En Route Indonesië Deel 2
Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants
Fairtrade Guatemala 2021
ontdek de wereld
Afl. 5 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
ontdek de wereld
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Honduras: Texiguat, een vergeten gemeenschap. Texiguat, gelegen in een van de armste gebieden van Honduras, is een
klein dorp waar het pastorale werk van de Kerk hoop brengt aan kinderen, vrouwen en mannen. In een regio met zulke
beperkte sociale voorzieningen en middelen is het liefdadigheidswerk van de katholieke Kerk essentieel voor het overleven
van sommige van de meest kwetsbare leden van de samenleving. Deze film toont de liefdevolle dienst van pater
José Álvarez en een handvol zusters, die hun leven wijden aan liefde en dienstbaarheid aan hun geloofsgenoten. Onderwijs
en bescheiden medische hulp maken deel uit van de diensten van de Kerk, maar het is vooral de verkondiging van
het Evangelie die een verschil maakt in het leven van de Hondurese bevolking van deze regio.
Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Muziekspecial met Hansi Hinterseer 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, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Pareltjes van muziek
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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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.
The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022
Afl. 6 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
Het verhaal speelt zich af in een luxe-hotel "De Swaen I" in Brussel. Tijdens een hittegolf kruisen zes mensen elkaars leven.
Een Vlaamse dramafilm uit 2011 van Kaat Beels naar een scenario en verhaal van Annelies Verbeke, Michiel Sabbe
en Kaat Beels
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 5
Tuin sterk gemaakt met niveauverschillen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 4)
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
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 identificatie van het dodelijke slachtoffer is een emotionele aangelegenheid. Bill maakt de zaak extra ingewikkeld
als hij zijn dierbaren nog meer leugens vertelt.
Zende probeert zijn daden tegen Carter goed te maken. Zoe krijgt een openbaring over hoe ze weer gelukkig kan worden.
Luitenant Baker brengt een onverwacht bezoek aan Forrester Creations.
De Daken van Bangkok
Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Natuurfilm Vlaanderen
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Afl. 6 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger
en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over
huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival
en de schaduw van het nazi-tijdperk.
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8496
De Dingen Des Levens Afl. 13287

Iedereen is verbaasd als duidelijk wordt wie luitenant Baker verdenkt. Bills frustratie bereikt het kookpunt.
Vivian is nieuwsgierig als ze Stefan betrapt bij het lezen van Kimberly Brady's boek. Vivian en Kate hebben een verhitte
discussie en beschuldigen elkaar van moord. Ondertussen komt Vivian oog in oog te staan met Gabby. Gabi bereidt zich voor
op haar hoorzitting. Abigail is geraakt door Gabi's paniek bij het vooruitzicht dat ze naar de gevangenis moet en haar kind weer
zal verliezen. Later gaat Chad met Kate mee om Andre's kantoor op te ruimen. Hope en Rafe genieten van een zalige ochtend
voor ze terugkeren naar Salem voor de hoorzitting.

