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Yesterday
Confusion
Bibi

10/10/2022

15:45

De Zandmuze

10/10/2022
10/10/2022

15:50
16:00

Huisgenoten
Ten Huize Goetgebuer

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

16:25
16:40
17:10

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8496
Canapee

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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Aflevering 6 (deel 1/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor
een kerstdiner. Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord
teruggevonden waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 10. Seizoen 3. Het team gaat door met de jacht op de moordenaar en de zoon van Holst, maar alles loopt anders
dan verwacht wanneer Holst in het geheim een ontmoeting heeft met de dader. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 1/5
Lachen geblazen
Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1979
'Confusion' van Hedwig D'Huyvetter - Breedbeeld
Grote broer Alex heeft een afspraak met een meisje. Hij moet echter zijn zusje Bibi meebrengen.
Zij laat het verliefde koppeltje enkele komische avonturen beleven. 1970. Jean Daskalidès
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 - Francois Truffaut - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Iedereen is verbaasd als duidelijk wordt wie luitenant Baker verdenkt. Bills frustratie bereikt het kookpunt.
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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Op bezoek in Sankt Johann
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amicale sfeer. Aflevering 6
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 ontmoet Gabby en weet niet goed wat ze van deze creatie moet denken. Boven gaat Stefan verder met het lezen van
Kimberly's boek. Maar hij betrapt Gabby met Vivian. Hij neemt Gabby mee naar boven en belooft haar te helpen. Kate en
Chad praten over hun overtuiging dat Stefan en Vivian verantwoordelijk zijn voor Andre's dood, terwijl Gabi aan Sonny
toevertrouwt dat ze misschien naar de gevangenis gaat... Valerie twijfelt aan Eli's keuzes om Lani en JJ zijn zoon te laten
opvoeden, terwijl JJ voorstelt dat hij en Lani vandaag trouwen.
Eric vertelt Ridge openhartig over zijn relatie met Quinn. Iemand met een dodelijk geheim is bang ontmaskerd te worden.
ontdek de wereld
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 Buiten-Hebriden
Gorongasa Park Deel 3
Onze aarde wijzigt zich snel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 10. Seizoen 3. Het team gaat door met de jacht op de moordenaar en de zoon van Holst, maar alles loopt anders
dan verwacht wanneer Holst in het geheim een ontmoeting heeft met de dader. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 1/5
ontdek de wereld
Aflevering 10. Seizoen 3. Het team gaat door met de jacht op de moordenaar en de zoon van Holst, maar alles loopt anders
dan verwacht wanneer Holst in het geheim een ontmoeting heeft met de dader. 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.
Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement
Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult. Op het programma: sleehondenrace,
biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Gorongasa Park Deel 3
Onze aarde wijzigt zich snel
ontdek de wereld
China, De wijngaarden van de Himalaya
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
ontdek de wereld
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
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Huisgenoten

Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 1/5
ontdek de wereld
Eric vertelt Ridge openhartig over zijn relatie met Quinn. Iemand met een dodelijk geheim is bang ontmaskerd te worden.
Vivian ontmoet Gabby en weet niet goed wat ze van deze creatie moet denken. Boven gaat Stefan verder met het lezen van
Kimberly's boek. Maar hij betrapt Gabby met Vivian. Hij neemt Gabby mee naar boven en belooft haar te helpen. Kate en
Chad praten over hun overtuiging dat Stefan en Vivian verantwoordelijk zijn voor Andre's dood, terwijl Gabi aan Sonny
toevertrouwt dat ze misschien naar de gevangenis gaat... Valerie twijfelt aan Eli's keuzes om Lani en JJ zijn zoon te laten
opvoeden, terwijl JJ voorstelt dat hij en Lani vandaag trouwen.
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.
Braambos - Ecokerk
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Aflevering 6 (deel 2/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor
een kerstdiner. Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord
teruggevonden waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
De 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 4. Als Saga door haar ernstige situatie niet naar haar werk kan, bezoekt Henrik haar om haar om hulp
te vragen bij zijn onderzoek naar nog een moord bij de brug. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Vivian ontmoet Gabby en weet niet goed wat ze van deze creatie moet denken. Boven gaat Stefan verder met het lezen van
Kimberly's boek. Maar hij betrapt Gabby met Vivian. Hij neemt Gabby mee naar boven en belooft haar te helpen. Kate en
Chad praten over hun overtuiging dat Stefan en Vivian verantwoordelijk zijn voor Andre's dood, terwijl Gabi aan Sonny
toevertrouwt dat ze misschien naar de gevangenis gaat... Valerie twijfelt aan Eli's keuzes om Lani en JJ zijn zoon te laten
opvoeden, terwijl JJ voorstelt dat hij en Lani vandaag trouwen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 2/5
Lachen geblazen
Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante,
een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien.
Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie,
de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'.
En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen.
1958. Wim Telders
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 - Toots Thielemans - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
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Natuurfilm Vlaanderen
Naar de markt Freiburg
De Alpen
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Wijnland - Kroatië
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Eric vertelt Ridge openhartig over zijn relatie met Quinn. Iemand met een dodelijk geheim is bang ontmaskerd te worden.
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Vivian confronteert Stefan over Abigail. Op Hope's trouwdag worstelt Claire nog steeds met wat ze moet doen met
de belastende tape van Ciara en Tripp waarop Rafe het bedriegen van Hope met Sami bespreekt. Ciara troost Tripp, die
vertelt dat Steve misschien blind wordt. Brady hoort dat Maggie Victor heeft verlaten omdat ze boos is dat ze Eve hebben
opgelicht. Ondertussen vertelt Maggie aan Julie dat zij en Victor in een moeilijke periode zitten.
Zoe belooft Ridge dat ze er alles aan zal doen om Carters vertrouwen terug te winnen. Quinn helpt haar een handje.
Hope is bezorgd, omdat Liam zich vreemd gedraagt.
ontdek de wereld
Natuurfilm Vlaanderen deel 5
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 1. Seizoen 4. Als Saga door haar ernstige situatie niet naar haar werk kan, bezoekt Henrik haar om haar om hulp
te vragen bij zijn onderzoek naar nog een moord bij de brug. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 2/5
ontdek de wereld
Aflevering 1. Seizoen 4. Als Saga door haar ernstige situatie niet naar haar werk kan, bezoekt Henrik haar om haar om hulp
te vragen bij zijn onderzoek naar nog een moord bij de brug. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Natuurfilm Vlaanderen deel 5
Naar de markt te Freiburg (Duitsland)
Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes
ontdek de wereld
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
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12/10/2022

09:45
10:05
10:25

Sixtijnse kapel
Eclips TV In Beweging Afl. 3
Diana in Cannes

12/10/2022

10:40

De Madonna van Nedermunster

12/10/2022

11:05

De Wensenboom Namiddag

12/10/2022
12/10/2022

11:10
11:25

Clips à la carte
The Bridge seizoen 4

12/10/2022

12:25

De Dingen Des Levens Afl. 13289

12/10/2022
12/10/2022

13:05
13:15

Denderland TV
Fanny & Alexander

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

13:55
14:05
14:40

Lachen geblazen
Het huis aan de overkant
Canapee

12/10/2022
12/10/2022

15:00
16:00

The Bobby Setter Band Live 2022
Ten Huize Goetgebuer

ontdek de wereld
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 2/5
ontdek de wereld
Zoe belooft Ridge dat ze er alles aan zal doen om Carters vertrouwen terug te winnen. Quinn helpt haar een handje.
Hope is bezorgd, omdat Liam zich vreemd gedraagt.
Vivian confronteert Stefan over Abigail. Op Hope's trouwdag worstelt Claire nog steeds met wat ze moet doen met
de belastende tape van Ciara en Tripp waarop Rafe het bedriegen van Hope met Sami bespreekt. Ciara troost Tripp, die
vertelt dat Steve misschien blind wordt. Brady hoort dat Maggie Victor heeft verlaten omdat ze boos is dat ze Eve hebben
opgelicht. Ondertussen vertelt Maggie aan Julie dat zij en Victor in een moeilijke periode zitten.
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.
Sixtijnse kapel
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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.
Korte speelfilm. Waterschout gaat Het schilderij 'De Madonna van Nedermunster' ophalen. 's Avonds logeert hij in
een herberg en ontmoet daar een vrouw. Deze vrouw komt 's nachts zijn kamer binnen. Zij bedrijven de liefde. s' Morgens is
zij echter verdwenen. De volgende dag haalt hij het schilderij in de kerk op. De Madonna op het schilderij lijkt als twee
druppels water op de geheimzinnige vrouw. Volgens de deken is dit een heks die in vijftiende eeuw verbrand werd en wiens
dood men nu nog tijdens het carnaval viert. 1971
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 4. Henrik volgt twee mogelijke aanwijzingen in zijn onderzoek: een links-radicale groepering die
bekendstaat als Red October en de homoseksuele Iraanse dissident Taariq. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Vivian confronteert Stefan over Abigail. Op Hope's trouwdag worstelt Claire nog steeds met wat ze moet doen met
de belastende tape van Ciara en Tripp waarop Rafe het bedriegen van Hope met Sami bespreekt. Ciara troost Tripp, die
vertelt dat Steve misschien blind wordt. Brady hoort dat Maggie Victor heeft verlaten omdat ze boos is dat ze Eve hebben
opgelicht. Ondertussen vertelt Maggie aan Julie dat zij en Victor in een moeilijke periode zitten.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 3/5
Lachen geblazen
Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire
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 6
The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse

12/10/2022
12/10/2022

16:25
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8498

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

17:05
17:20
17:40

Eclips TV op Stap: Koning Filip
Eclips TV Op Stap: Assisen
De Wensenboom Namiddag

12/10/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13290

12/10/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8499

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
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19:00
19:05
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20:05
20:25
20:45
21:00
22:05
22:20

Locatie voorgesteld
Van droom tot tuin 2022
Tussenlanding Barcelona
Along the Garden Route
Along the Garden Route
Net over de grens
Stapland
Clips à la carte
The Bridge seizoen 4

12/10/2022

23:20

Pasen

12/10/2022
12/10/2022

23:45
23:55

Denderland TV
Fanny & Alexander

13/10/2022
13/10/2022

00:30
00:35

Locatie voorgesteld
The Bridge seizoen 4

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

01:45
01:50
02:15
02:50
03:10

Locatie voorgesteld
Van droom tot tuin 2022
Tussenlanding Barcelona
Along the Garden Route
Along the Garden Route

gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Zoe belooft Ridge dat ze er alles aan zal doen om Carters vertrouwen terug te winnen. Quinn helpt haar een handje.
Hope is bezorgd, omdat Liam zich vreemd gedraagt.
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, ...
Hope en Rafe zijn al man en vrouw, maar houden dat geheim voor hun geliefden (Julie, Doug, Jennifer, Eric, Abe, Valerie, JJ,
Lani en Eli) die bijeen zijn gekomen om getuige te zijn van hun huwelijk. Ciara beseft dat Claire haar en Tripp heeft
opgenomen terwijl ze over Rafe's ontrouw praten. Valerie confronteert Lani met haar huwelijk met JJ. Later neemt Eli het op
voor Lani en bevestigt opnieuw hun afspraak om hun geheim te bewaren, maar zal Valerie dit loslaten?
Eric vertelt Ridge over zijn problemen met Quinn. Liam staat op het punt de waarheid op te biechten aan Hope, als Bill
tussenbeide komt. Hij neemt Liam apart en waarschuwt hem.
ontdek de wereld
Tuin sterk gemaakt met niveauverschillen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 4)
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 2. Seizoen 4. Henrik volgt twee mogelijke aanwijzingen in zijn onderzoek: een links-radicale groepering die
bekendstaat als Red October en de homoseksuele Iraanse dissident Taariq. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 3/5
ontdek de wereld
Aflevering 2. Seizoen 4. Henrik volgt twee mogelijke aanwijzingen in zijn onderzoek: een links-radicale groepering die
bekendstaat als Red October en de homoseksuele Iraanse dissident Taariq. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie
zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
ontdek de wereld
Tuin sterk gemaakt met niveauverschillen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 4)
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
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03:30
03:45
04:45
04:50
05:25
05:35
05:40
06:00

Net over de grens
Stapland
Locatie voorgesteld
Wijnland - Indië
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Locatie voorgesteld
Along the Garden Route
Fanny & Alexander

13/10/2022
13/10/2022

06:40
06:45

Locatie voorgesteld
Mooi en Meedogenloos Afl. 8499

13/10/2022

07:15

De Dingen Des Levens Afl. 13290

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

08:00
09:00
09:40

De Rolkrant 13.10
Vieringen
Kerk in Nood

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

09:45
10:05
10:25

Getuigen over geloof
Eclips TV In Beweging Afl. 4
Dag Daens

13/10/2022

11:05

De Wensenboom Namiddag

13/10/2022
13/10/2022

11:10
11:25

Clips à la carte
The Bridge seizoen 4

13/10/2022

12:25

De Dingen Des Levens Afl. 13290

13/10/2022
13/10/2022

13:05
13:15

Denderland TV
Fanny & Alexander

13/10/2022

13:55

Boekenfoyer

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

14:10
15:20
15:50

De Laatste Vriend
Yesterday
Huisgenoten

Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
ontdek de wereld
Indië, De onstuitbare mars van de wijn
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
ontdek de wereld
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 3/5
ontdek de wereld
Eric vertelt Ridge over zijn problemen met Quinn. Liam staat op het punt de waarheid op te biechten aan Hope, als Bill
tussenbeide komt. Hij neemt Liam apart en waarschuwt hem.
Hope en Rafe zijn al man en vrouw, maar houden dat geheim voor hun geliefden (Julie, Doug, Jennifer, Eric, Abe, Valerie, JJ,
Lani en Eli) die bijeen zijn gekomen om getuige te zijn van hun huwelijk. Ciara beseft dat Claire haar en Tripp heeft
opgenomen terwijl ze over Rafe's ontrouw praten. Valerie confronteert Lani met haar huwelijk met JJ. Later neemt Eli het op
voor Lani en bevestigt opnieuw hun afspraak om hun geheim te bewaren, maar zal Valerie dit loslaten?
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.
Getuigen over geloof (1/10) - Zr Simone
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Docu - drama. De jeugdclub maakt zich klaar om een film over het Daensisme op te nemen. De onwetendheid hierover is
groot. Er wordt een verband gelegd tussen de hedendaagse sociale problematiek en de strijd tussen Daens en de rijke
machtshebbers van toen. 1980
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 4. Op weg naar een cellencomplex ontsnapt Taariq aan zijn bewakers, waarna hij een wapen koopt.
Saga choqueert Henrik met nieuws dat zijn leven mogelijk zal veranderen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Hope en Rafe zijn al man en vrouw, maar houden dat geheim voor hun geliefden (Julie, Doug, Jennifer, Eric, Abe, Valerie, JJ,
Lani en Eli) die bijeen zijn gekomen om getuige te zijn van hun huwelijk. Ciara beseft dat Claire haar en Tripp heeft
opgenomen terwijl ze over Rafe's ontrouw praten. Valerie confronteert Lani met haar huwelijk met JJ. Later neemt Eli het op
voor Lani en bevestigt opnieuw hun afspraak om hun geheim te bewaren, maar zal Valerie dit loslaten?
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 4/5
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1979
Huisgenoten - De Speelvogels, The Persuaders - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
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Ten Huize Goetgebuer
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16:25
16:40

Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8499

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

17:10
17:20
17:40

Doek!
Rally
De Wensenboom Namiddag

13/10/2022

17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13291

13/10/2022

18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8500

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

19:00
19:05
19:15
19:50
20:10

Locatie voorgesteld
Dierenrijk: Ransuilen en Ijsvogel
Dierenrijk: Paardenwelzijn
Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m
Smaakmakkers zomer 2022

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

20:30
20:45
21:40
22:05
22:20

Rondje Gastronomisch Vlaanderen
De Daken van Londen
Van droom tot tuin 2022
Clips à la carte
The Bridge seizoen 4

13/10/2022

23:20

Pasen

13/10/2022
13/10/2022
14/10/2022

23:45
23:55
00:10

Denderland TV
Doek!
Fanny & Alexander

14/10/2022
14/10/2022

00:50
00:55

Locatie voorgesteld
The Bridge seizoen 4

14/10/2022

02:00

Locatie voorgesteld

Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 4
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Eric vertelt Ridge over zijn problemen met Quinn. Liam staat op het punt de waarheid op te biechten aan Hope, als Bill
tussenbeide komt. Hij neemt Liam apart en waarschuwt hem.
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, ...
Ciara probeert Claire's mededeling te ontkennen dat Rafe Hope heeft bedrogen met Sami. Rafe geeft toe dat het waar is.
Julie ontploft publiekelijk op Gabi. Jennifer geeft Sami de schuld van Rafe en Hope's problemen. Eric verdedigt zijn zus en
hij en Jennifer maken ruzie.
Bill probeert Liam gerust te stellen. Thomas ondersteunt Hope. Zoe vraagt Carter om een nieuwe kans. Quinn probeert
haar relatie met Eric te herstellen.
ontdek de wereld
Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
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 zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Londen
Tuin sterk gemaakt met niveauverschillen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 4)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 3. Seizoen 4. Op weg naar een cellencomplex ontsnapt Taariq aan zijn bewakers, waarna hij een wapen koopt.
Saga choqueert Henrik met nieuws dat zijn leven mogelijk zal veranderen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 4/5
ontdek de wereld
Aflevering 3. Seizoen 4. Op weg naar een cellencomplex ontsnapt Taariq aan zijn bewakers, waarna hij een wapen koopt.
Saga choqueert Henrik met nieuws dat zijn leven mogelijk zal veranderen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
ontdek de wereld
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Dierenrijk: Ransuilen en Ijsvogel
Dierenrijk: Paardenwelzijn
Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m
Smaakmakkers zomer 2022
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14/10/2022

03:35
03:50
04:45
04:55
05:25
05:35
05:40
06:00

Rondje Gastronomisch Vlaanderen
De Daken van Londen
Locatie voorgesteld
Wijnland - Thailand
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Over Gods Liefde
Eclips TV In Beweging Afl. 5
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Lachen geblazen
Waar het groeide

Ransuilen en Ijsvogel - Film van Roland Rondou
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
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 zee tot bord - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Londen
ontdek de wereld
Thailand, De tropische wijngaarden
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
ontdek de wereld
En Route Norderney
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 4/5
ontdek de wereld
Bill probeert Liam gerust te stellen. Thomas ondersteunt Hope. Zoe vraagt Carter om een nieuwe kans. Quinn probeert
haar relatie met Eric te herstellen.
Ciara probeert Claire's mededeling te ontkennen dat Rafe Hope heeft bedrogen met Sami. Rafe geeft toe dat het waar is.
Julie ontploft publiekelijk op Gabi. Jennifer geeft Sami de schuld van Rafe en Hope's problemen. Eric verdedigt zijn zus en
hij en Jennifer maken ruzie.
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.
Over Gods Liefde. Br. Stockman, Broeders Van Liefde
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Wedden , een film van Dan Key en Chris Devos
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 4. Een vader wordt gemanipuleerd door de man die zijn dochter aanviel. Nu het aantal doden oploopt,
ziet Saga een patroon en stelt dat er meer slachtoffers zullen vallen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Ciara probeert Claire's mededeling te ontkennen dat Rafe Hope heeft bedrogen met Sami. Rafe geeft toe dat het waar is.
Julie ontploft publiekelijk op Gabi. Jennifer geeft Sami de schuld van Rafe en Hope's problemen. Eric verdedigt zijn zus en
hij en Jennifer maken ruzie.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 5/5
Lachen geblazen
De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel.
Terwijl Claes zijn pijp rookt en dromerig voor zich uitkijkt, denkt hij terug aan zijn jeugd. Hij ziet Zichem en Averbode
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voor zich. Hij denkt terug aan zijn misdienaarschap en zijn vrienden. Hij ontmoet een schilder die hem voor het eerst de zin
van 'het schone' doet aanvoelen. Hij denkt aan de lange winteravonden bij het haardvuur en aan zijn vader die voorleest.
1956. Geregisseerd door Wim Telders met Guido Daans, Ernest Claes en René Verbeeck
Cultuurkanaal
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 - Danny Kaye - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Bill probeert Liam gerust te stellen. Thomas ondersteunt Hope. Zoe vraagt Carter om een nieuwe kans. Quinn probeert
haar relatie met Eric te herstellen.
Fietsen door Vlaanderen
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Eli geeft aan Gabi toe dat hij haar bedrogen heeft met Lani. JJ is gealarmeerd als Lani ernstige buikpijn krijgt. Steve neemt
Kayla in vertrouwen over zijn angsten/zorgen over het verlies van zijn gezichtsvermogen. Brady blijft samenzweren om Eve
dronken te voeren en haar tot een huwelijk te verleiden
De politie vermoedt dat de vaderschapstest iets te maken heeft met de dood van Vinny. Liam komt steeds verder
in gewetensnood. Bill smeekt hem niets te zeggen.
ontdek de wereld
Onze aarde wijzigt zich snel
Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en
traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.
Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Lazarote, De vulkaanwijn
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 4. Seizoen 4. Een vader wordt gemanipuleerd door de man die zijn dochter aanviel. Nu het aantal doden oploopt,
ziet Saga een patroon en stelt dat er meer slachtoffers zullen vallen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 5/5
ontdek de wereld
Aflevering 4. Seizoen 4. Een vader wordt gemanipuleerd door de man die zijn dochter aanviel. Nu het aantal doden oploopt,
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ziet Saga een patroon en stelt dat er meer slachtoffers zullen vallen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
ontdek de wereld
Onze aarde wijzigt zich snel
Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en
traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.
Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Lazarote, De vulkaanwijn
ontdek de wereld
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
ontdek de wereld
Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw.
Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer.
Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar
zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 5/5
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 6
Tussenlanding De Buiten-Hebriden
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
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.
Jan Van Eyck In Miniatuur
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 6
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 1989
Cultuurkanaal
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar,
maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door
drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt
vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972
Een vijftienjarige rakker ontdekt tijdens een verblijf aan zee een stuk van een document dat zijn verbeelding op hol brengt.
Hij speurt naar het volledige document en bezoekt alzo een aantal plekken in ons land. Hij loopt in het spoor van schrijvers,
dichters, schilders en componisten die daar leefden en werkten en die de schoonheid in hun werken verheerlijkten. 1963
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
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Vieringen

gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn
ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn eigen
ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden gevangenis op.
Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak.
1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch
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, ...
Stockholm, Royal National City Park
ontdek de wereld
Gorongasa Park Deel 5
Thailand, De tropische wijngaarden
Naar de markt Barcelona
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.
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter
Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af
op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Vermeulen, een kaashandelaar, heeft Mironval als vennoot. De dochter van Vermeulen is verliefd op de zoon van Mironval,
maar deze kerel verkiest jazz boven kaas en is bovendien aangeworven bij een groep jonge muzikanten. De jongelui nemen
Vermeulen, die dol is op spiritisme, te grazen en ontfutselen hem zo wat geld tot grote woede van Mironval. 1951
Stockholm, Royal National City Park
ontdek de wereld
Gorongasa Park Deel 5
ontdek de wereld
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.
ontdek de wereld
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
ontdek de wereld
Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.
ontdek de wereld
Fairtrade Guatemala 2021
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
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Osveta
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Locatie voorgesteld

Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een
ongewone anekdote
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet
probleemloos te verlopen.
Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
André Rieu in Brasilië deel 1/2
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
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
16+ Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na
twee jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter.
Tijdens de gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook
een kind heeft. Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus
Bittere honing, korte speelfilm uit 1987
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 6
Nieuw leven voor een oude tuin - Tuinprogramma 2022 (aflevering 5)
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
Zoe belooft Ridge dat ze er alles aan zal doen om Carters vertrouwen terug te winnen. Quinn helpt haar een handje.
Hope is bezorgd, omdat Liam zich vreemd gedraagt.
Eric vertelt Ridge over zijn problemen met Quinn. Liam staat op het punt de waarheid op te biechten aan Hope, als Bill
tussenbeide komt. Hij neemt Liam apart en waarschuwt hem.
Bill probeert Liam gerust te stellen. Thomas ondersteunt Hope. Zoe vraagt Carter om een nieuwe kans. Quinn probeert
haar relatie met Eric te herstellen.
De Daken van Berlijn
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Natuurfilm Vlaanderen deel 6
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
De vriendschap tussen de Turkse Osman en de christelijke Mitré in het Macedonië van 1900 is onmogelijk. Ondanks al hun
tegenstellingen worden de mannen bloedbroeders. Maar verraad en wraak verstoort echter de vriendschap.
Twee generaties later, in het Belgische Antwerpen, arriveert Orchan, een nakomeling van Osman, om bloedwraak te nemen.
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De Daken van Berlijn
De Alpen
Tussenlanding Etel
Natuurfilm Vlaanderen
Locatie voorgesteld
Wijnland - Engeland
Op bezoek naar Zillertal
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
Locatie voorgesteld
Locatie voorgesteld
Mooi en Meedogenloos Afl. 8501
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De Dingen Des Levens Afl. 13292

De Daken van Berlijn
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Natuurfilm Vlaanderen deel 6
ontdek de wereld
Engeland, God Save Champagne
Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk
Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord
ontdek de wereld
ontdek de wereld
De politie vermoedt dat de vaderschapstest iets te maken heeft met de dood van Vinny. Liam komt steeds verder
in gewetensnood. Bill smeekt hem niets te zeggen.
Eli geeft aan Gabi toe dat hij haar bedrogen heeft met Lani. JJ is gealarmeerd als Lani ernstige buikpijn krijgt. Steve neemt
Kayla in vertrouwen over zijn angsten/zorgen over het verlies van zijn gezichtsvermogen. Brady blijft samenzweren om Eve
dronken te voeren en haar tot een huwelijk te verleiden

