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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.
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Leo Janssen - De laatste wildernis - Breedbeeld 2022
Lachen geblazen
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 2/6
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Muzikaal programma met Johan Persyn 1960-1963
Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader
van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.
De geschiedenis van de luchtverbinding tussen België en Congo. Vanaf het begin met Edmond Thieffry in 1925 tot
de duizendste vlucht in maart 1950. 1950
Huisgenoten - Bourvil - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
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.
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 8
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Abigail heeft een droom over Andre. Ondertussen vertelt Stefan Vivian over Abigails laatste alter Dr. Laura. Abigail ontmoet
Kayla, bezorgd over haar hoofdpijn, uitputting en geheugenverlies. Ondertussen doorzoekt Chad Stefans kantoor en vindt
Andre's vermiste telefoon. Eerder komt Eli Kayla tegen en zijn openlijke bezorgdheid over Lani's ongeboren baby doet Kayla
vermoeden dat hij de vader is.
Voorstelling kandidaten MB 2023
Quinn en Carter hebben de nacht samen doorgebracht. Liam vertelt Hope hoe blij hij is om weer thuis te zijn.
Thomas maakt een filmpje als eerbetoon aan Vinny.
ontdek de wereld
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Wie is Constant Lievens ?
Eclips TV In Beweging Afl. 13
Breedbeeld Close - up
De Wensenboom Namiddag

Gorongasa Park Deel 5
Onze aarde wijzigt zich snel
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 2/6
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Ernest Claes. Deze Film is het verhaal van de fanfare "De St-Jansvrienden" van Ernest Claes maar geplaatst in het kader
van Damme en Brugge. 1935 Film van Jan Vanderheyden.
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.
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out
China, De wijngaarden van de Himalaya
Tussenlanding Het Eiland Groix
ontdek de wereld
Gorongasa Park Deel 5
Onze aarde wijzigt zich snel
ontdek de wereld
En Route Lac De Virelles
ontdek de wereld
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 2/6
Quinn en Carter hebben de nacht samen doorgebracht. Liam vertelt Hope hoe blij hij is om weer thuis te zijn.
Thomas maakt een filmpje als eerbetoon aan Vinny.
Abigail heeft een droom over Andre. Ondertussen vertelt Stefan Vivian over Abigails laatste alter Dr. Laura. Abigail ontmoet
Kayla, bezorgd over haar hoofdpijn, uitputting en geheugenverlies. Ondertussen doorzoekt Chad Stefans kantoor en vindt
Andre's vermiste telefoon. Eerder komt Eli Kayla tegen en zijn openlijke bezorgdheid over Lani's ongeboren baby doet Kayla
vermoeden dat hij de vader is.
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.
Wie is Constant Lievens ?
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Jean-Paul Grauwels - Famadihana - Breedbeeld 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
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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 3/6
Abigail heeft een droom over Andre. Ondertussen vertelt Stefan Vivian over Abigails laatste alter Dr. Laura. Abigail ontmoet
Kayla, bezorgd over haar hoofdpijn, uitputting en geheugenverlies. Ondertussen doorzoekt Chad Stefans kantoor en vindt
Andre's vermiste telefoon. Eerder komt Eli Kayla tegen en zijn openlijke bezorgdheid over Lani's ongeboren baby doet Kayla
vermoeden dat hij de vader is.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en
vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man
gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen.
Dan begint hij te vertellen over zijn leven.
Els van der Straeten 'Rock & Running' op de sofa met Seka
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 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Quinn en Carter hebben de nacht samen doorgebracht. Liam vertelt Hope hoe blij hij is om weer thuis te zijn.
Thomas maakt een filmpje als eerbetoon aan Vinny.
Het gezonde gedoe van de goeroe! (afl. 39) Gezondheids-goeroe Lewie houdt met zijn adepten een opendeurdag in zijn
afgelegen woning. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in
Deurne-Diest elk jaar in november gespeeld wordt.
Een 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, ...
Stefan overhaalt Dr. Laura om Gabby vrij te laten en als ze dat doet, neemt Gabby, ondanks Stefan's pogingen om het goed
te maken, een gewaagde beslissing. Jennifer arriveert en vertelt Kayla dat ze geen idee had dat Abigail tests liet doen... JJ
spreekt Valerie aan op haar negativiteit tegenover hem en Lani terwijl Julie Gabi uitscheldt en Eli zijn vriendin verdedigt.
Later duikt Valerie op en vraagt zich af of Eli nog heeft nagedacht over het opgeven van zijn kind.
Voorstelling kandidaten MB 2023
Liam en Hope kijken samen naar Thomas' filmpje over Vinny. Liams gedachten dwalen af. De politie ondervraagt Thomas,
tot grote ergernis van Ridge. Zoe denkt dat Carter een ander heeft.
ontdek de wereld
Natuurfilm Vlaanderen deel 7
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
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
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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 3/6
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en
vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man
gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen.
Dan begint hij te vertellen over zijn leven.
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.
En Route Zwitserland Deel 1 Ticino
ontdek de wereld
Natuurfilm Vlaanderen deel 7
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
ontdek de wereld
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
ontdek de wereld
Op bezoek in Oberammergau te Duitsland
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 3/6
Liam en Hope kijken samen naar Thomas' filmpje over Vinny. Liams gedachten dwalen af. De politie ondervraagt Thomas,
tot grote ergernis van Ridge. Zoe denkt dat Carter een ander heeft.
Stefan overhaalt Dr. Laura om Gabby vrij te laten en als ze dat doet, neemt Gabby, ondanks Stefan's pogingen om het goed
te maken, een gewaagde beslissing. Jennifer arriveert en vertelt Kayla dat ze geen idee had dat Abigail tests liet doen... JJ
spreekt Valerie aan op haar negativiteit tegenover hem en Lani terwijl Julie Gabi uitscheldt en Eli zijn vriendin verdedigt.
Later duikt Valerie op en vraagt zich af of Eli nog heeft nagedacht over het opgeven van zijn kind.
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.
De Balkan
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Filip Wachters - Critters of Indonesia - Breedbeeld 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, ...
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
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Aan de oevers van de Leie

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 4/6
Stefan overhaalt Dr. Laura om Gabby vrij te laten en als ze dat doet, neemt Gabby, ondanks Stefan's pogingen om het goed
te maken, een gewaagde beslissing. Jennifer arriveert en vertelt Kayla dat ze geen idee had dat Abigail tests liet doen... JJ
spreekt Valerie aan op haar negativiteit tegenover hem en Lani terwijl Julie Gabi uitscheldt en Eli zijn vriendin verdedigt.
Later duikt Valerie op en vraagt zich af of Eli nog heeft nagedacht over het opgeven van zijn kind.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Zininzang Bilzen
Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973
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 8
The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Liam en Hope kijken samen naar Thomas' filmpje over Vinny. Liams gedachten dwalen af. De politie ondervraagt Thomas,
tot grote ergernis van Ridge. Zoe denkt dat Carter een ander heeft.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Eclips Tv was op 28 mei 2022 aanwezg op het wk wielrennen 65+, 70+ en 75+ in Sint-Amandsberg (Gent)
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Lani en Chad vinden Stefan alleen. Stefan vindt het vervelend dat Chad in zijn afgesloten lade heeft gekeken, maar verzekert
Lani dat de security Andre's telefoon heeft gevonden en aan hem heeft overhandigd. Nadat Lani weggaat om de telefoon
te laten analyseren, maken Chad en Stefan ruzie. Later zijn zowel Gabby als Chad verrast als Stefan aankondigt dat hij
op zakenreis gaat. Brady wanhoopt over het verlies van Eve, maar vertelt Maggie dat hij haar advies zal opvolgen en
voor Eve zal vechten.
Voorstelling kandidaten MB 2023
Wyatt raakt gefrustreerd, omdat Bill en Liam een geheim lijken te verbergen. Thomas wil Hope steunen nu ze Liam
een nieuwe kans geeft. Zoe vraagt Quinn hoe haar gesprek met Carter verliep.
ontdek de wereld
Buitengewone tuinen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 6)
Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush,
of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.
Munich, Englischer Garten
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
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 4/6
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
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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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk
met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een
jachtpartij dodelijk te laten verongelukken.
1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen
Op bezoek naar Jeruzalem
Buitengewone tuinen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 6)
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.
Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush,
of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.
ontdek de wereld
Munich, Englischer Garten
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
ontdek de wereld
ontdek de wereld
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 4/6
Wyatt raakt gefrustreerd, omdat Bill en Liam een geheim lijken te verbergen. Thomas wil Hope steunen nu ze Liam
een nieuwe kans geeft. Zoe vraagt Quinn hoe haar gesprek met Carter verliep.
Lani en Chad vinden Stefan alleen. Stefan vindt het vervelend dat Chad in zijn afgesloten lade heeft gekeken, maar verzekert
Lani dat de security Andre's telefoon heeft gevonden en aan hem heeft overhandigd. Nadat Lani weggaat om de telefoon
te laten analyseren, maken Chad en Stefan ruzie. Later zijn zowel Gabby als Chad verrast als Stefan aankondigt dat hij
op zakenreis gaat. Brady wanhoopt over het verlies van Eve, maar vertelt Maggie dat hij haar advies zal opvolgen en
voor Eve zal vechten.
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.
Uit dezelfde bron deel 1
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Tony Jacobs - Eerlijk delen - Breedbeeld 2022
Marcel De Jonghe - Beyond the strings - Breedbeeld 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, ...
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
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Aan de oevers van de Leie

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 5/6
Lani en Chad vinden Stefan alleen. Stefan vindt het vervelend dat Chad in zijn afgesloten lade heeft gekeken, maar verzekert
Lani dat de security Andre's telefoon heeft gevonden en aan hem heeft overhandigd. Nadat Lani weggaat om de telefoon
te laten analyseren, maken Chad en Stefan ruzie. Later zijn zowel Gabby als Chad verrast als Stefan aankondigt dat hij
op zakenreis gaat. Brady wanhoopt over het verlies van Eve, maar vertelt Maggie dat hij haar advies zal opvolgen en
voor Eve zal vechten.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om
in zijn cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven.
Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein
die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon
in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette.
1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
Muzikaal programma met Johan Persyn 1960-1963
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wyatt raakt gefrustreerd, omdat Bill en Liam een geheim lijken te verbergen. Thomas wil Hope steunen nu ze Liam
een nieuwe kans geeft. Zoe vraagt Quinn hoe haar gesprek met Carter verliep.
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Jobfixers BRC 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, ...
Chad is vastbesloten dat Abigail niet weggaat met Stefan, maar Stefan dringt er bij Gabby op aan deze kans aan te grijpen
om weg te gaan uit Abigails leven en een beetje te leven. Marlena luistert hoe Kayla haar woede uit op John, terwijl Steve
zijn oude vriend zover krijgt dat hij zijn vergiffenis aanvaardt.
Voorstelling kandidaten MB 2023
Shauna is geschokt als ze ontdekt dat Quinn is vreemdgegaan. Ze wil weten wat er is gebeurd, maar uitgerekend op dat
moment komt Eric binnen. Zoe vertelt Carter waarom ze Quinn naar hem toe stuurde.
ontdek de wereld
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Smaakmakkers 1
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Rome
Buitengewone tuinen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 6)
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 5/6
Nevele 1930. In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en
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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.
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
Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om
in zijn cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven.
Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein
die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon
in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette.
1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl
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
Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire
Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine
Smaakmakkers 1
ontdek de wereld
Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen
De Daken van Rome
Buitengewone tuinen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 6)
ontdek de wereld
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
En Route Portugal
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 5/6
Shauna is geschokt als ze ontdekt dat Quinn is vreemdgegaan. Ze wil weten wat er is gebeurd, maar uitgerekend op dat
moment komt Eric binnen. Zoe vertelt Carter waarom ze Quinn naar hem toe stuurde.
Chad is vastbesloten dat Abigail niet weggaat met Stefan, maar Stefan dringt er bij Gabby op aan deze kans aan te grijpen
om weg te gaan uit Abigails leven en een beetje te leven. Marlena luistert hoe Kayla haar woede uit op John, terwijl Steve
zijn oude vriend zover krijgt dat hij zijn vergiffenis aanvaardt.
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.
Bijbelse Tentenkampen
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Werner Haegeman - Dorst - Breedbeeld 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, ...
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
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het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 6/6
Chad is vastbesloten dat Abigail niet weggaat met Stefan, maar Stefan dringt er bij Gabby op aan deze kans aan te grijpen
om weg te gaan uit Abigails leven en een beetje te leven. Marlena luistert hoe Kayla haar woede uit op John, terwijl Steve
zijn oude vriend zover krijgt dat hij zijn vergiffenis aanvaardt.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich
overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.
Cultuurkanaal
Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Shauna is geschokt als ze ontdekt dat Quinn is vreemdgegaan. Ze wil weten wat er is gebeurd, maar uitgerekend op dat
moment komt Eric binnen. Zoe vertelt Carter waarom ze Quinn naar hem toe stuurde.
Fietsen door Vlaanderen - Vandaag fietsen we in Aalst
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 is met Shawn in Hong Kong als Rafe belt. Shawn moedigt haar aan om met hem te praten. Kate hoort dat Lucas
plannen maakt voor Chloe's terugkeer en hun langverwachte eerste date. Sonny komt Paul tegen, die wacht op zijn date
met Will. Will verschijnt, en na een paar woorden, vertrekt Sonny.
Voorstelling kandidaten MB 2023
Eric wil weten waar Shauna en Quinn het over hebben. Shauna verzint gauw een excuus. Paris probeert Zoe te troosten.
Brooke is verbaasd dat Carter het opneemt voor Quinn.
ontdek de wereld
Onze aarde wijzigt zich snel
In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven.
De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande
uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.
Op zoek naar water - Leo Janssen
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
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 6/6
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.
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
Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich
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Smaakmakkers zomer 2022
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En Route Norderney - lange versie
Locatie voorgesteld
Onze aarde in beweging
Mensen van overal
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Locatie voorgesteld
Op Bezoek: Op zoek naar water
Tussenlanding Barcelona
Prosecco
Locatie voorgesteld
En Route Handen uit de mouwen
En Route Burlen van de herten
Op Bezoek: Westkust natuurreservaten
Canapee
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Tussenlanding Eiland Groix
Uw verhaal: Audrey - Blind vertrouwen
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De Rolkrant 29.10
Vieringen
Kerk in Nood
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Lhasa
Canapee
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Doek!
De Wensenboom Namiddag
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Yesterday
Cultuurkanaal
Tijd voor de revue
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Denderland TV
Dood van een non
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Kruiswegstraat 6

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.
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.
En Route Norderney
ontdek de wereld
Onze aarde wijzigt zich snel
In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven.
De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande
uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.
ontdek de wereld
Op zoek naar water - Leo Janssen
Tussenlanding Barcelona, Spanje
Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis
ontdek de wereld
Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan
Burlen van de herten
Westkust natuurreservaten - Film van Roland Rondou
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 8
Tussenlanding Het Eiland Groix
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.
Reeks van heilige plaatsen - Lhasa
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 8
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 1970-1973
Cultuurkanaal
Het gezonde gedoe van de goeroe! (afl. 39) Gezondheids-goeroe Lewie houdt met zijn adepten een opendeurdag in zijn
afgelegen woning. 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
Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in
een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'.
1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel
Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de
knappe Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet.
Natuurlijk zal Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent)
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Munich, Englischer Garten
Locatie voorgesteld
Lhasa
Wijnland - Frankrijk
Naar de markt Firenze
Join 2 Bike
Gorongasa Park
Along the Garden Route
Aan de oevers van de Leie
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Smaakmakkers zomer 2022
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Munich, Englischer Garten
Locatie voorgesteld
Lhasa
Locatie voorgesteld
Wijnland - Frankrijk
Naar de markt Firenze
Locatie voorgesteld
Join 2 Bike
Gorongasa Park
Vieringen
Uw verhaal: Café in den Hengst
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De Rolkrant 30.10
Wat is een geslaagd leven?
Abdij van Averbode - Morgengebed
André Rieu op zijn best
De Wensenboom Namiddag

samen met zijn twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst.
1973. Jean Daskalidès
Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken
dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.
Jean Daskalidès (Istanboel, 1922 - Gent, 3 november 1992) was een Belg van Griekse afkomst die bekend werd als
pralinemaker onder de merken Daskalidès en Leonidas en daarnaast ook gynaecoloog, filmregisseur, jazzmuzikant,
ziekenhuisdirecteur en lector aan de universiteit was.
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, ...
Munich, Englischer Garten
ontdek de wereld
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Naar de markt te Firenze (Italië)
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Gorongasa Park Deel 1
Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in
een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'.
1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel
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.
Munich, Englischer Garten
ontdek de wereld
Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.
ontdek de wereld
Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur
Naar de markt te Firenze (Italië)
ontdek de wereld
Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ...
Gorongasa Park Deel 1
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
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Wat is een geslaagd leven? Pater Arts
Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
André Rieu - fragment uit een live optreden
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
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Tijd voor de revue
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The Bobby Setter Band Live 2022
In alle stilte
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Hee, Dag Meneer
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Canapee
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Van droom tot tuin 2022
De Herkenwijsjes
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Denderland TV
Provinciale verkiezingen Miss Belgium 2023
De Daken van Los Angeles
De Alpen
Tussenlanding Mexico
Natuurfilm Vlaanderen
Sportbeat op zondag
In alle stilte
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De Daken van Los Angeles
Locatie voorgesteld
De Alpen
Tussenlanding Mexico
Locatie voorgesteld
Natuurfilm Vlaanderen
Locatie voorgesteld
En Route Handen uit de mouwen
Berlin 56
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8511
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De Dingen Des Levens Afl. 13302

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
Het gezonde gedoe van de goeroe! (afl. 39) Gezondheids-goeroe Lewie houdt met zijn adepten een opendeurdag in zijn
afgelegen woning. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in
Deurne-Diest elk jaar in november gespeeld wordt.
The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022
Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke
notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert.
1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel
Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten
elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971
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 8
Ecologische stadstuinen groot en klein - Tuinprogramma 2022 (aflevering 7)
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 2/3
De Daken van Los Angeles
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
Natuurfilm Vlaanderen deel 8
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke
notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert.
1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel
De Daken van Los Angeles
ontdek de wereld
Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien
Tussenlanding Neder-Californië, Mexico
ontdek de wereld
Natuurfilm Vlaanderen deel 8
ontdek de wereld
Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally
In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is
het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste
dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel
thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning
in de familie. Deel 6/6
Eric wil weten waar Shauna en Quinn het over hebben. Shauna verzint gauw een excuus. Paris probeert Zoe te troosten.
Brooke is verbaasd dat Carter het opneemt voor Quinn.
Hope is met Shawn in Hong Kong als Rafe belt. Shawn moedigt haar aan om met hem te praten. Kate hoort dat Lucas
plannen maakt voor Chloe's terugkeer en hun langverwachte eerste date. Sonny komt Paul tegen, die wacht op zijn date met Will.
Will verschijnt, en na een paar woorden, vertrekt Sonny.

