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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
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Vlees, 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 5. Seizoen 4. Taxichauffeur Dan, die banden heeft met minimaal twee van de slachtoffers, spoort zijn familie op.
Saga neemt een ondoordachte beslissing die Henrik diep raakt. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1989
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor.
Regie: Eric De Kuyper, Paul Verstraten Acteurs: Howard Hensel, Karl Scheydt, Pascal Petit, Ann Petersen, Sep van Kampen.
1985
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 - Kapitein Zeppos - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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.
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 7
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 wil vandaag iets nieuws dragen en Chad stelt een van de nieuwe stalen voor die ze gisteren van Gabi heeft gekregen
Abigail is een beetje in de war dat ze het zich niet herinnert. Kate geeft Stefan de schuld van Andre's moord. Kate gaat op
het politiebureau om Eli's vragen over Andre's moord te beantwoorden. Rafe probeert met Hope te praten, maar ze wijst
hem af. Claire en Ciara krijgen het weer aan de stok over wat er op Hope en Rafe's bruiloft is gebeurd. Tripp praat met Ciara
over hoe destructief het verlangen naar wraak kan zijn.
Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar
gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.
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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.
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan
geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische
centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken
ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is.
Gorongasa Park Deel 4
Onze aarde wijzigt zich snel
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 5. Seizoen 4. Taxichauffeur Dan, die banden heeft met minimaal twee van de slachtoffers, spoort zijn familie op.
Saga neemt een ondoordachte beslissing die Henrik diep raakt. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 1
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor.
Regie: Eric De Kuyper, Paul Verstraten Acteurs: Howard Hensel, Karl Scheydt, Pascal Petit, Ann Petersen, Sep van Kampen.
1985
Aflevering 5. Seizoen 4. Taxichauffeur Dan, die banden heeft met minimaal twee van de slachtoffers, spoort zijn familie op.
Saga neemt een ondoordachte beslissing die Henrik diep raakt. 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.
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan
geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische
centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken
ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is.
Gorongasa Park Deel 4
ontdek de wereld
Onze aarde wijzigt zich snel
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
ontdek de wereld
Den Ijzer 1914 - 1918 - Van bron tot monding in Nieuwpoort. Film van Roland Rondou
ontdek de wereld
Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar
gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.
Abigail wil vandaag iets nieuws dragen en Chad stelt een van de nieuwe stalen voor die ze gisteren van Gabi heeft gekregen
Abigail is een beetje in de war dat ze het zich niet herinnert. Kate geeft Stefan de schuld van Andre's moord. Kate gaat op
het politiebureau om Eli's vragen over Andre's moord te beantwoorden. Rafe probeert met Hope te praten, maar ze wijst
hem af. Claire en Ciara krijgen het weer aan de stok over wat er op Hope en Rafe's bruiloft is gebeurd. Tripp praat met Ciara
over hoe destructief het verlangen naar wraak kan zijn.
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Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 22/25
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Kappa , 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 6. Seizoen 4. Een uitgebreide flashback toont hoe een dode man die Tommy heet alle losse eindjes van deze zaak
aan elkaar knoopt. Maar wie de moordenaar is, blijft een mysterie. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Abigail wil vandaag iets nieuws dragen en Chad stelt een van de nieuwe stalen voor die ze gisteren van Gabi heeft gekregen
Abigail is een beetje in de war dat ze het zich niet herinnert. Kate geeft Stefan de schuld van Andre's moord. Kate gaat op
het politiebureau om Eli's vragen over Andre's moord te beantwoorden. Rafe probeert met Hope te praten, maar ze wijst
hem af. Claire en Ciara krijgen het weer aan de stok over wat er op Hope en Rafe's bruiloft is gebeurd. Tripp praat met Ciara
over hoe destructief het verlangen naar wraak kan zijn.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
I Colombaioni is één van de vele Italiaanse families die nog steeds de 'Comedia dell'arte' vertonen in hun rondtrekkende
circustent. Deze traditie werd ruimer toen Carlo Colombaioni en zijn neef Alberto Vitale in theaters wereldwijd gingen
optreden, ook hier. Nobelprijs - winnaar Dario Fo geeft zijn reactie op deze vorm van theater. Een film van Tom d'Angremond.
Productie: CinéTé Filmproduktie (1980)
Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde in het
saboteren van het spoorwegnet. 1945
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 - Wannes Van De Velde- Dagelijks programma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Hope heeft een belangrijke boodschap voor Liam. Deputy Baker raakt in gesprek met Bill. Zoe vraagt Quinn over haar
gesprek met Carter. Quinn zegt dat ze geduld moet hebben met hem.
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, ...
Lani krijgt Eli's voicemail over het opbiechten van hun one-night stand aan Gabi als JJ en Will een band hebben over hun
hoop op vaderschap. Gabi vindt het deksel van de urn en de jas in haar tas en verbergt ze voor Arianna en Will. Ze vraagt
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Kracht van de stilte
Eclips TV In Beweging Afl. 8

Chad en Eli om hulp. Maggie vertelt Victor dat ze niet bij hem terugkomt tenzij Victor Eve de waarheid over Brady vertelt.
Ondertussen blijft Brady Eve bewerken en merkt dat hij ondanks zichzelf voor haar valt.
Liam is dolblij dat Hope hem een nieuwe kans geeft. Ondertussen denkt Deputy Baker dat Liam Vinny heeft omgebracht.
Quinn is bang dat Eric haar nooit meer zal vertrouwen. Donna wil van Eric weten wat er aan de hand is tussen hem en Quinn.
ontdek de wereld
Natuurfilm Vlaanderen deel 6
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 6. Seizoen 4. Een uitgebreide flashback toont hoe een dode man die Tommy heet alle losse eindjes van deze zaak
aan elkaar knoopt. Maar wie de moordenaar is, blijft een mysterie. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 2
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
I Colombaioni is één van de vele Italiaanse families die nog steeds de 'Comedia dell'arte' vertonen in hun rondtrekkende
circustent. Deze traditie werd ruimer toen Carlo Colombaioni en zijn neef Alberto Vitale in theaters wereldwijd gingen
optreden, ook hier. Nobelprijs - winnaar Dario Fo geeft zijn reactie op deze vorm van theater. Een film van Tom d'Angremond.
Productie: CinéTé Filmproduktie (1980)
Aflevering 6. Seizoen 4. Een uitgebreide flashback toont hoe een dode man die Tommy heet alle losse eindjes van deze zaak
aan elkaar knoopt. Maar wie de moordenaar is, blijft een mysterie. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn
2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Natuurfilm Vlaanderen deel 6
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
ontdek de wereld
Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden
Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid
ontdek de wereld
En Route Zwitserland Deel 1 Ticino
ontdek de wereld
Liam is dolblij dat Hope hem een nieuwe kans geeft. Ondertussen denkt Deputy Baker dat Liam Vinny heeft omgebracht.
Quinn is bang dat Eric haar nooit meer zal vertrouwen. Donna wil van Eric weten wat er aan de hand is tussen hem en Quinn.
Lani krijgt Eli's voicemail over het opbiechten van hun one-night stand aan Gabi als JJ en Will een band hebben over hun
hoop op vaderschap. Gabi vindt het deksel van de urn en de jas in haar tas en verbergt ze voor Arianna en Will. Ze vraagt
Chad en Eli om hulp. Maggie vertelt Victor dat ze niet bij hem terugkomt tenzij Victor Eve de waarheid over Brady vertelt.
Ondertussen blijft Brady Eve bewerken en merkt dat hij ondanks zichzelf voor haar valt.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie
dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie
ook vandaag nog belangrijk blijft.
Kracht van de stilte
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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Locatie voorgesteld
Van droom tot tuin 2022
Tussenlanding Mexico
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Net over de grens
Stapland

Te Lourdes op de bergen, 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 7. Seizoen 4. Christoffer ontvlucht het dorp en gaat meteen naar de Zweedse politie. Dit leidt tot een
langverwachte onthulling rond de vermiste dochters van Henrik. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Lani krijgt Eli's voicemail over het opbiechten van hun one-night stand aan Gabi als JJ en Will een band hebben over hun
hoop op vaderschap. Gabi vindt het deksel van de urn en de jas in haar tas en verbergt ze voor Arianna en Will. Ze vraagt
Chad en Eli om hulp. Maggie vertelt Victor dat ze niet bij hem terugkomt tenzij Victor Eve de waarheid over Brady vertelt.
Ondertussen blijft Brady Eve bewerken en merkt dat hij ondanks zichzelf voor haar valt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.
Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos
in Brussel rond. 1983.
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 7
The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam is dolblij dat Hope hem een nieuwe kans geeft. Ondertussen denkt Deputy Baker dat Liam Vinny heeft omgebracht.
Quinn is bang dat Eric haar nooit meer zal vertrouwen. Donna wil van Eric weten wat er aan de hand is tussen hem en Quinn.
De eerste coronagolf was best wel hevig voor bewoners, familie en medewerkers in WZC De Vliet, Zele en WZC Sint Jozef,
Moerzeke. Een impressie-document doorspekt met dagboekfragmenten van medewerkers.
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 wordt geconfronteerd met een tweede alter ego van Abigail. Als Chad thuiskomt, wordt Abigail weer normaal,
maar is ze in de war? Lani arresteert Gabi. Terwijl Justin met Melinda Trask afrekent, zegt Gabi tegen Chad dat iemand die
met Stefan verbonden is, het bewijs bij haar moet hebben neergelegd. Eli arriveert en probeert Gabi gerust te stellen.
Met hulp van Justin krijgt Brady een huwelijksvergunning. Ondertussen is Eve vol vreugde en verwachting dat ze vandaag
met Brady trouwt. Paul komt langs om getuige te zijn van het huwelijk en kruist met Sonny. Eli ondervraagt JJ over Lani's
medische noodsituatie met de baby.
Deputy Baker ondervraagt Liam en Bill komt tussenbeide. Quinn heeft spijt van haar actie tegen Brooke en Ridge.
Hope vertelt Brooke waarom ze nog steeds wil vechten voor haar huwelijk. Paris waarschuwt Zoe voor Quinn.
ontdek de wereld
Nieuw leven voor een oude tuin - Tuinprogramma 2022 (aflevering 5)
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
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Van droom tot tuin 2022
Tussenlanding Mexico
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
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Wijnland - Italië
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De Wensenboom Namiddag

Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 7. Seizoen 4. Christoffer ontvlucht het dorp en gaat meteen naar de Zweedse politie. Dit leidt tot een
langverwachte onthulling rond de vermiste dochters van Henrik. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 3
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste
Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.
Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos
in Brussel rond. 1983.
Aflevering 7. Seizoen 4. Christoffer ontvlucht het dorp en gaat meteen naar de Zweedse politie. Dit leidt tot een
langverwachte onthulling rond de vermiste dochters van Henrik. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
ontdek de wereld
Nieuw leven voor een oude tuin - Tuinprogramma 2022 (aflevering 5)
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
ontdek de wereld
Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)
Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
ontdek de wereld
En Route Lac De Virelles
ontdek de wereld
Deputy Baker ondervraagt Liam en Bill komt tussenbeide. Quinn heeft spijt van haar actie tegen Brooke en Ridge.
Hope vertelt Brooke waarom ze nog steeds wil vechten voor haar huwelijk. Paris waarschuwt Zoe voor Quinn.
Stefan wordt geconfronteerd met een tweede alter ego van Abigail. Als Chad thuiskomt, wordt Abigail weer normaal,
maar is ze in de war? Lani arresteert Gabi. Terwijl Justin met Melinda Trask afrekent, zegt Gabi tegen Chad dat iemand die
met Stefan verbonden is, het bewijs bij haar moet hebben neergelegd. Eli arriveert en probeert Gabi gerust te stellen.
Met hulp van Justin krijgt Brady een huwelijksvergunning. Ondertussen is Eve vol vreugde en verwachting dat ze vandaag
met Brady trouwt. Paul komt langs om getuige te zijn van het huwelijk en kruist met Sonny. Eli ondervraagt JJ over Lani's
medische noodsituatie met de baby.
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.
Ziel en zaligheid
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
In 1899 richt Alfred Grisar op het Kiel in Antwerpen de "Beerschot Atletic Club" op, een all round sportclub waarin geleidelijk
aan voetbal de bovenhand neemt. Hun stadium vormt de basis voor de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen.
Nadien volgt een roemrijke geschiedenis met sterspelers als Raymond Braine, Rik Coppens en Juan Lozano. 1975
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
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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 4. Nadat Saga een bekentenis heeft losgekregen, ontdekt ze dat de moordenaar een handlanger heeft
en dat er nog één doelwit op hun lijstje staat. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Stefan wordt geconfronteerd met een tweede alter ego van Abigail. Als Chad thuiskomt, wordt Abigail weer normaal,
maar is ze in de war? Lani arresteert Gabi. Terwijl Justin met Melinda Trask afrekent, zegt Gabi tegen Chad dat iemand die
met Stefan verbonden is, het bewijs bij haar moet hebben neergelegd. Eli arriveert en probeert Gabi gerust te stellen.
Met hulp van Justin krijgt Brady een huwelijksvergunning. Ondertussen is Eve vol vreugde en verwachting dat ze vandaag
met Brady trouwt. Paul komt langs om getuige te zijn van het huwelijk en kruist met Sonny. Eli ondervraagt JJ over Lani's
medische noodsituatie met de baby.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945 tot
de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van de hoofdpersoon
afgewisseld met de periode van de politionele acties. 1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film van de Nederlandse
regisseur Hans Hylkema.
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1989
Huisgenoten - Emma Thompson - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Deputy Baker ondervraagt Liam en Bill komt tussenbeide. Quinn heeft spijt van haar actie tegen Brooke en Ridge.
Hope vertelt Brooke waarom ze nog steeds wil vechten voor haar huwelijk. Paris waarschuwt Zoe voor Quinn.
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, ...
Brady's huwelijk met Eve komt tot stilstand als Eve in het bijzijn van Justin, Sonny en Paul Brady uitscheldt vanwege zijn
bedrog. Maggie en Victor proberen zich te verzoenen. John haalt Arianna op bij Will voor een logeerpartij en ze bespreken
hoe John wenste dat hij niemand in gevaar bracht of pijn deed tijdens zijn missie. Steve gaat om met zijn achteruitgang
terwijl Kayla belooft te vechten en een ontroerend moment deelt. Terwijl Justin Sonny troost over Paul, krijgt Will bezoek
van Paul, die hem vertelt wat er is gebeurd met Eve en Brady.
Bill drukt Liam opnieuw op het hart te zwijgen over de situatie. Als Wyatt plotseling binnenkomt, is hij benieuwd waar ze
zo geheimzinnig over doen. Quinn praat met Carter en vindt dat hij Zoe moet vergeven.
ontdek de wereld
Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen in beeld
gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)
Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers, van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen
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De Daken van Los Angeles
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Aflevering 8. Seizoen 4. Nadat Saga een bekentenis heeft losgekregen, ontdekt ze dat de moordenaar een handlanger heeft
en dat er nog één doelwit op hun lijstje staat. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit.
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
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
Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945 tot
de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van de hoofdpersoon
afgewisseld met de periode van de politionele acties. 1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film van de Nederlandse
regisseur Hans Hylkema.
Aflevering 8. Seizoen 4. Nadat Saga een bekentenis heeft losgekregen, ontdekt ze dat de moordenaar een handlanger heeft
en dat er nog één doelwit op hun lijstje staat. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen in beeld
gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)
Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers, van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld
ontdek de wereld
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste
ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte
opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.
De Daken van Los Angeles
China, De wijngaarden van de Himalaya
ontdek de wereld
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
ontdek de wereld
Bill drukt Liam opnieuw op het hart te zwijgen over de situatie. Als Wyatt plotseling binnenkomt, is hij benieuwd waar ze
zo geheimzinnig over doen. Quinn praat met Carter en vindt dat hij Zoe moet vergeven.
Brady's huwelijk met Eve komt tot stilstand als Eve in het bijzijn van Justin, Sonny en Paul Brady uitscheldt vanwege zijn
bedrog. Maggie en Victor proberen zich te verzoenen. John haalt Arianna op bij Will voor een logeerpartij en ze bespreken
hoe John wenste dat hij niemand in gevaar bracht of pijn deed tijdens zijn missie. Steve gaat om met zijn achteruitgang
terwijl Kayla belooft te vechten en een ontroerend moment deelt. Terwijl Justin Sonny troost over Paul, krijgt Will bezoek
van Paul, die hem vertelt wat er is gebeurd met Eve en Brady.
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.
Galilei 400 - Waar ligt het gezag ?
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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Op Bezoek: Natuurreservaat
Tussenlanding Etel

De Man, korte speelfilm uit 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
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste dochter
- is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel thuis als
in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning in de familie.
Deel 1/6
Brady's huwelijk met Eve komt tot stilstand als Eve in het bijzijn van Justin, Sonny en Paul Brady uitscheldt vanwege zijn
bedrog. Maggie en Victor proberen zich te verzoenen. John haalt Arianna op bij Will voor een logeerpartij en ze bespreken
hoe John wenste dat hij niemand in gevaar bracht of pijn deed tijdens zijn missie. Steve gaat om met zijn achteruitgang
terwijl Kayla belooft te vechten en een ontroerend moment deelt. Terwijl Justin Sonny troost over Paul, krijgt Will bezoek
van Paul, die hem vertelt wat er is gebeurd met Eve en Brady.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet
Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een
kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te
vrolijken. Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt
uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu.
1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet
Cultuurkanaal
Huisgenoten - Jef Nys - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Bill drukt Liam opnieuw op het hart te zwijgen over de situatie. Als Wyatt plotseling binnenkomt, is hij benieuwd waar ze
zo geheimzinnig over doen. Quinn praat met Carter en vindt dat hij Zoe moet vergeven.
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, ...
Maggie komt thuis met Victor. Ze vertelt Brady dat ze Victor een ultimatum heeft gesteld om Eve de waarheid te vertellen.
Ondertussen geeft Eve uiting aan Jennifer. Eric neemt Claire's foto's voor de Bella magazine wedstrijd. Ondertussen groeien Ciara
en Tripp naar elkaar toe en kussen ze eindelijk. Later vertelt Ciara Claire dat ze meedoet aan de wedstrijd.
Hope en Liam vieren dat ze weer samen zijn. Brooke en Ridge adviseren Thomas om hen de ruimte te geven. Paris geeft Zoe
een update over Carter en vertelt dat het allemaal wat langer kan duren dan verwacht.
ontdek de wereld
Onze aarde wijzigt zich snel
The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft
de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi.
Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
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De Rolkrant 22.10
Vieringen

Lavaux, wijn uit de alpen
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste dochter
- is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel thuis als
in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning in de familie.
Deel 1/6
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse
gangetje. Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze
sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante
de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten. Cordula vreest dat
tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken. De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal
lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 5
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet
Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een
kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te
vrolijken. Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt
uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu.
1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste dochter
- is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel thuis als
in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning in de familie.
Deel 1/6
Onze aarde wijzigt zich snel
The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft
de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi.
Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.
ontdek de wereld
Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.
Lavaux, wijn uit de alpen
ontdek de wereld
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 7
Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan
geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische
centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken
ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is.
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
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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.
Bezoek aan de Heilige plaats Jeruzalem
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 7
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 1960-1963
Cultuurkanaal
Theatergezelschap - Tijd voor de revue
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en
Marta Dusseldorp.
Ex-huurling Jean de Congolees runt café 'Congo Express' in een groezelige volksbuurt van een grootstad. De film volgt
de amoureuze, dramatische en niet zelden ook komische avonturen levens van diverse personen in die buurt via
verschillende verhaallijnen. Tevens wordt een bijzonder beeld geschetst van de jaren '80 in Antwerpen. Een van de favoriete
Vlaamse films van Robbe De Hert! Met o.a.: François Beuckelaers, Marc Van Eeghem, Marc Peeters en
Chris Cauwenberghs, 1986
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
richting Nevele reist. Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante
Cordula haar wil wet is. Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon. Leontine maakt
in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden. De vaak bekrompen ideeën van de landelijke
bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.
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
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, ...
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
ontdek de wereld
Gorongasa Park Deel 6
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
Naar de markt te Riga (Letland)
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.
Op stap langs de Camino (Spanje)
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
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
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Boekenfoyer

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten. Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn
geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar
tante Cordula. Aflevering 6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een onooglijke afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken huist in een aftands gebouw ergens in de hoofdstad.
Enkel ingewijden weten welke onbeduidende dossiers daar behandeld worden. Directeur Tienpondt is een heer die op
zijn pensioen wacht. De afdeling wordt bevolkt door kleurrijke figuren: dienstchef Persez, onderbureauchef Verastenhoven,
opsteller De Pesser, klerk Van Hie en archivaris Jomme Dockx. Karolijn Van Kersbeke is secretaresse van de directeur en
Betty Bossé typiste. In de gang naast de lift zit bode Baconfoy. Tussen zondag 9 en dinsdag 11 november wordt een vrije
dag ingelast. Baconfoy deponeert de dienstnota daaromtrent op het bureau van Persez, die de nota niet leest. De collega's
verschijnen de bewuste maandag dus allemaal netjes op het werk. 1988
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
ontdek de wereld
Gorongasa Park Deel 6
Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.
ontdek de wereld
Naar de markt te Riga (Letland)
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.
Op stap langs de Camino (Spanje)
ontdek de wereld
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2
ontdek de wereld
Fairtrade Ivoorkust 2022 met Ben Roelants
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
ontdek de wereld
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
André Rieu Royale
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.
Zininzang Bilzen
Vervulde wensen (afl. 38) Door een oud Azteken-gebruik in Mexico wordt de hartenwens van elke toerist in vervulling
gebracht. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest
elk jaar in november gespeeld wordt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
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De Dingen Des Levens Afl. 13297

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022
De relatie tussen het succeskoppel Karin en Jan komt op scherp te staan als door een accident van een van haar cliënten
uitkomt dat haar man zich in zijn firma met duistere transacties bezig houdt. Als je huwelijk een nachtmerrie wordt!
Regie: Freddy Coppens - Acteurs: Johan Leysen, Jan Decleir, Thom Hoffman, Alexandra Vandernoot.
Nederlands-Belgisch psychologisch drama. 1989
Rose' is een bekroonde korte film, geregisseerd door Ritchie Vermeire en Dilgesh Rojbeyani. De korte film vertelt
het verhaal van een jong meisje dat lijdt aan aplastische anemie, een zeldzame bloedziekte. Als de verzekering weigert
de ziekte te erkennen en de kosten te dekken, wordt het leven een hel voor Rose en haar moeder. De film is gebaseerd
op waargebeurde verhalen, waaronder het eigen verhaal van Ritchie Vermeire. Hij leed aan dezelfde ziekte als Rose.
Na een stamceltransplantatie herstelde hij uiteindelijk van de ziekte.
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 7
Buitengewone tuinen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 6)
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
Provinciale verkiezingen Miss Belgium 2023 - aflevering 1/3
De Daken van Londen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Natuurfilm Vlaanderen deel 7
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies
en Marta Dusseldorp.
De Daken van Londen
Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed
Tussenlanding Barcelona, Spanje
ontdek de wereld
Natuurfilm Vlaanderen deel 7
Thailand, De tropische wijngaarden
ontdek de wereld
En Route te Indonesië deel 1
En Route Indonesië Deel 2
En route extra
ontdek de wereld
Hope en Liam vieren dat ze weer samen zijn. Brooke en Ridge adviseren Thomas om hen de ruimte te geven. Paris geeft Zoe
een update over Carter en vertelt dat het allemaal wat langer kan duren dan verwacht.
Maggie komt thuis met Victor. Ze vertelt Brady dat ze Victor een ultimatum heeft gesteld om Eve de waarheid te vertellen.
Ondertussen geeft Eve uiting aan Jennifer. Eric neemt Claire's foto's voor de Bella magazine wedstrijd. Ondertussen groeien Ciara
en Tripp naar elkaar toe en kussen ze eindelijk. Later vertelt Ciara Claire dat ze meedoet aan de wedstrijd.

