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Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 1/25
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij,
en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie.
Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. Afl 1/5. 1992
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
Birgitte probeert een budget door te drukken, maar stuit op problemen. Michael Laugesen wordt hoofdredacteur van een
krant en richt zijn vizier op Birgitte. Aflevering 3. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen
politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al
snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Marlena hoort over het bestaan van de Gabby alter en gaat tekeer tegen Stefan. Hope komt thuis en troost Rafe na Gabi's
veroordeling. Eve vecht tegen haar seksuele spanning met Brady als de voorlopige resultaten van de Bella wedstrijd worden
gepost. Brady stelt Eve een weddenschap voor over Claire en Ciara. Ondertussen twist Claire met Ciara over de resultaten
en beschuldigt haar van valsspelen. Lucas probeert Chloe af te houden van Miguel's aanbod.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 10. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat
echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar
verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde
(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen
moord, terreurdaden en milieuproblematiek.
Muzikaal programma met Johan Persyn 1974-1976
Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen in Einars woonplaats
Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van Pucks vader,
professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het gazon die met
een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
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
Wyatt eist antwoorden van Bill, omdat Vinny's dood hem koud lijkt te laten. Hope laat weten hoe bang ze is om Liam en
hun gezin te verliezen.
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 3
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 en Gabby moeten de bewusteloze Marlena verbergen als Kate thuiskomt. Chad troost Gabi, die weer in de
gevangenis zit. Na een aanvaring met Eve, vertrouwt Brady John toe dat hij haar probeert terug te winnen. Ondertussen
vertelt Eve Chloe over haar weddenschap met Brady. Na haar gesprek met Eve vertelt Chloe aan Lucas dat ze er serieus over
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denkt om het aanbod te accepteren. Rafe is geschokt als Hope hem de scheidingspapieren geeft.
Liam wil een bekentenis afleggen bij de politie. Bill probeert hem tegen te houden. Steffy en Finn krijgen te horen welk
geslacht hun kind heeft.
ontdek de wereld
Thailand, De tropische wijngaarden
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
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)
Op Bezoek: Grand Canyon
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Birgitte probeert een budget door te drukken, maar stuit op problemen. Michael Laugesen wordt hoofdredacteur van een
krant en richt zijn vizier op Birgitte. Aflevering 3. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen
politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al
snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
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
Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen in Einars woonplaats
Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van Pucks vader,
professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het gazon die met
een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Thailand, De tropische wijngaarden
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
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)
Op Bezoek: Grand Canyon
Londen, Hyde Park en Kensington Gardens
Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke
herinneringen op.
En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)
ontdek de wereld
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Birgitte probeert een budget door te drukken, maar stuit op problemen. Michael Laugesen wordt hoofdredacteur van een
krant en richt zijn vizier op Birgitte. Aflevering 3. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen
politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al
snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Liam wil een bekentenis afleggen bij de politie. Bill probeert hem tegen te houden. Steffy en Finn krijgen te horen welk
geslacht hun kind heeft.
Stefan en Gabby moeten de bewusteloze Marlena verbergen als Kate thuiskomt. Chad troost Gabi, die weer in de
gevangenis zit. Na een aanvaring met Eve, vertrouwt Brady John toe dat hij haar probeert terug te winnen. Ondertussen
vertelt Eve Chloe over haar weddenschap met Brady. Na haar gesprek met Eve vertelt Chloe aan Lucas dat ze er serieus over
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denkt om het aanbod te accepteren. Rafe is geschokt als Hope hem de scheidingspapieren geeft.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022
Compostela 20 jaar later
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij,
en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie.
Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. Afl 2/5. 1992
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
Journaliste Katrine Fønsmark krijgt een tip over illegale Amerikaanse activiteiten in Groenland, waardoor Birgitte de premier
van het land bezoekt. Aflevering 4. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider
Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter
komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Stefan en Gabby moeten de bewusteloze Marlena verbergen als Kate thuiskomt. Chad troost Gabi, die weer in de
gevangenis zit. Na een aanvaring met Eve, vertrouwt Brady John toe dat hij haar probeert terug te winnen. Ondertussen
vertelt Eve Chloe over haar weddenschap met Brady. Na haar gesprek met Eve vertelt Chloe aan Lucas dat ze er serieus over
denkt om het aanbod te accepteren. Rafe is geschokt als Hope hem de scheidingspapieren geeft.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 1. Seizoen 2. Aan boord van een onbemande tanker die tegen de Sontbrug is gebotst, vindt Saga vijf mensen die
zijn vastgeketend in het ruim. Ze sterven spoedig aan longpest. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil
plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële vergunning
te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee in de aanvraag
te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn bloemenzaak en
zwerft wat rond. 1974.
Don Croonenburg 'Zelensky' op de sofa met Seka
Huisgenoten - Pierre Etaix - 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
Liam wil een bekentenis afleggen bij de politie. Bill probeert hem tegen te houden. Steffy en Finn krijgen te horen welk
geslacht hun kind heeft.
De nieuwe messi (afl.10). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die
elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten en
ervaringen als voetballer.
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, ...
Kate is van streek dat Paul nog steeds geen bruikbare info over Vivian heeft gevonden. Ondertussen staat Vivian erop dat
Leo bij hun project blijft om Sonny ten val te brengen. Adrienne stelt voor dat Will zijn eigen verhaal doet als zijn eerste stuk
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voor de Spectator. Rafe weigert de scheidingspapieren van Hope te tekenen. Ondertussen troost Tripp Claire.
Liam houdt Bill voor de gek om te doen wat juist is. Agent Baker luistert naar Liams verhaal over het ongeluk.
ontdek de wereld
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van
Provence.
Bulgarije - Pirin National Park
Naar de markt te München (Duitsland)
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Journaliste Katrine Fønsmark krijgt een tip over illegale Amerikaanse activiteiten in Groenland, waardoor Birgitte de premier
van het land bezoekt. Aflevering 4. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider
Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter
komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
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 vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil
plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële vergunning
te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee in de aanvraag
te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij zijn bloemenzaak en
zwerft wat rond. 1974.
Histoire d'eau (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek
Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van
Provence.
Bulgarije - Pirin National Park
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Naar de markt te München (Duitsland)
Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren
Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke
herinneringen op.
ontdek de wereld
Land van de levende doden - Leo Janssen
Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen
Journaliste Katrine Fønsmark krijgt een tip over illegale Amerikaanse activiteiten in Groenland, waardoor Birgitte de premier
van het land bezoekt. Aflevering 4. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider
Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter
komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Liam houdt Bill voor de gek om te doen wat juist is. Agent Baker luistert naar Liams verhaal over het ongeluk.
Kate is van streek dat Paul nog steeds geen bruikbare info over Vivian heeft gevonden. Ondertussen staat Vivian erop dat
Leo bij hun project blijft om Sonny ten val te brengen. Adrienne stelt voor dat Will zijn eigen verhaal doet als zijn eerste stuk
voor de Spectator. Rafe weigert de scheidingspapieren van Hope te tekenen. Ondertussen troost Tripp Claire.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
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The Bridge seizoen 2
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8528
Uw verhaal: Gene Thomas Dorine
Locatie voorgesteld
De Wensenboom Namiddag
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De Dingen Des Levens Afl. 13320
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Locatie voorgesteld
Van droom tot tuin 2022
Zuid- Afrika 1

Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022
Samenscholen in de woenstijn
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij,
en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie.
Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. Afl 3/5. 1992
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
Birgittes nieuwe wetsvoorstel over gendergelijkheid stuit op weerstand van de machtige industrieel Joachim Crohne terwijl
haar persoonlijke leven onder de loep ligt. Aflevering 5. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar
dierbaren.
Kate is van streek dat Paul nog steeds geen bruikbare info over Vivian heeft gevonden. Ondertussen staat Vivian erop dat
Leo bij hun project blijft om Sonny ten val te brengen. Adrienne stelt voor dat Will zijn eigen verhaal doet als zijn eerste stuk
voor de Spectator. Rafe weigert de scheidingspapieren van Hope te tekenen. Ondertussen troost Tripp Claire.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 2. Seizoen 2.Terwijl Saga en Martin in quarantaine zitten, nemen vier personen met een dierenmasker de
verantwoordelijkheid voor de uitbraak aan boord van de coaster. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 8
kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, liefde en haat,
de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.
Huisgenoten - Jan Bosschaert - 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
Liam houdt Bill voor de gek om te doen wat juist is. Agent Baker luistert naar Liams verhaal over het ongeluk.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone anekdote
ontdek de wereld
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
John zoekt Marlena. Hij vraagt Kate of ze haar gezien heeft. Ondertussen probeert Marlena Stefan ervan te overtuigen haar
vrij te laten terwijl Chad Gabby confronteert met haar leugens. Chad's liefdesverklaring maakt Abigail wakker in haar
bewustzijn, maar Gabby weet haar opgesloten te houden.
Steffy en de Forresters bereiden zich voor op de komst van een nieuw familielid. Hope vergeeft Liam als hij wordt
gearresteerd voor de moord op Vincent Walker.
ontdek de wereld
Maximale tuinvulling op minimum oppervlakte - Tuinprogramma 2022 (aflevering 10)
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
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De Rolkrant 24.11
Vieringen
Syrië - serie
De Balkan
Eclips TV In Beweging Afl. 24

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Birgittes nieuwe wetsvoorstel over gendergelijkheid stuit op weerstand van de machtige industrieel Joachim Crohne terwijl
haar persoonlijke leven onder de loep ligt. Aflevering 5. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar
dierbaren.
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 film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 8
kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, liefde en haat,
de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.
Maximale tuinvulling op minimum oppervlakte - Tuinprogramma 2022 (aflevering 10)
Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door
Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen,
maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke
herinneringen op.
Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)
ontdek de wereld
Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil
Mercy Ships maakt in de wereld
Birgittes nieuwe wetsvoorstel over gendergelijkheid stuit op weerstand van de machtige industrieel Joachim Crohne terwijl
haar persoonlijke leven onder de loep ligt. Aflevering 5. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie.
We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken,
maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar
dierbaren.
Steffy en de Forresters bereiden zich voor op de komst van een nieuw familielid. Hope vergeeft Liam als hij wordt
gearresteerd voor de moord op Vincent Walker.
John zoekt Marlena. Hij vraagt Kate of ze haar gezien heeft. Ondertussen probeert Marlena Stefan ervan te overtuigen haar
vrij te laten terwijl Chad Gabby confronteert met haar leugens. Chad's liefdesverklaring maakt Abigail wakker in haar
bewustzijn, maar Gabby weet haar opgesloten te houden.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022
De Balkan
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8530
Locatie voorgesteld
En Route Handen uit de mouwen
Op Bezoek: Great Barrier Reef
De Balkan
Oostenrijk 2021

Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij,
en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie.
Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. Afl 4/5. 1992
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
Birgitte ontvangt de president van Turgizië, maar weigert mee te werken als hij de arrestatie van een Turgizische activist
eist. Aflevering 6. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die
onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw
verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
John zoekt Marlena. Hij vraagt Kate of ze haar gezien heeft. Ondertussen probeert Marlena Stefan ervan te overtuigen haar
vrij te laten terwijl Chad Gabby confronteert met haar leugens. Chad's liefdesverklaring maakt Abigail wakker in haar
bewustzijn, maar Gabby weet haar opgesloten te houden.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 3. Seizoen 2.Terwijl Saga en Martin proberen een profiel van de ecoterroristen te maken, ontvangen ze een
anonieme tip die hen naar de groep zou kunnen leiden. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire
Jeus van Moeder Crisje - Een leven in twee werelden - Documentaire naar het jonge leven van een Medium genaamd
Jozef Rulof. Regie: Richtie
Muzikaal programma met Johan Persyn 1974-1976
Huisgenoten - Jacques Brel - 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
Steffy en de Forresters bereiden zich voor op de komst van een nieuw familielid. Hope vergeeft Liam als hij wordt
gearresteerd voor de moord op Vincent Walker.
OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek
hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!
De 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, ...
Rafe vertelt Chad dat Abigail misschien loog over Gabi's bekentenis omdat ze haar verstand aan het verliezen is.
Chad bekijkt de zaak opnieuw met Rafe. Gevangen in haar eigen verontruste geest, ontmoet Abigail Andre.
Marlena probeert Stefan ervan te overtuigen dat hij er nooit mee wegkomt omdat John haar zal vinden. Ondertussen
ondervraagt John Gabby over de afspraak die ze zou hebben met Marlena. Jennifer probeert Hope ervan te overtuigen om
Rafe nog een kans te geven.
Baker verhoort Liam, maar hij weigert Bill te verraden. Hope is woest op Bill en verwijt hem dat Liam is gearresteerd.
ontdek de wereld
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)
Gevolgen van de Balkanoorlog in 1994
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
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Denderland TV
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De Rolkrant 25.11
Vieringen
Syrië - serie
Braambos - Jezustriologie
Eclips TV In Beweging Afl. 37
Howards End
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De Wensenboom Ochtend

De Daken van New York
Maximale tuinvulling op minimum oppervlakte - Tuinprogramma 2022 (aflevering 10)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Birgitte ontvangt de president van Turgizië, maar weigert mee te werken als hij de arrestatie van een Turgizische activist
eist. Aflevering 6. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die
onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw
verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
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
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.
Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen
Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Gevolgen van de Balkanoorlog in 1994
Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk
De Daken van New York
Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke
herinneringen op.
Maximale tuinvulling op minimum oppervlakte - Tuinprogramma 2022 (aflevering 10)
ontdek de wereld
Kennismaking met de Oostenrijkse gastronomie 2022
Birgitte ontvangt de president van Turgizië, maar weigert mee te werken als hij de arrestatie van een Turgizische activist
eist. Aflevering 6. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die
onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw
verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Baker verhoort Liam, maar hij weigert Bill te verraden. Hope is woest op Bill en verwijt hem dat Liam is gearresteerd.
Rafe vertelt Chad dat Abigail misschien loog over Gabi's bekentenis omdat ze haar verstand aan het verliezen is.
Chad bekijkt de zaak opnieuw met Rafe. Gevangen in haar eigen verontruste geest, ontmoet Abigail Andre.
Marlena probeert Stefan ervan te overtuigen dat hij er nooit mee wegkomt omdat John haar zal vinden. Ondertussen
ondervraagt John Gabby over de afspraak die ze zou hebben met Marlena. Jennifer probeert Hope ervan te overtuigen om
Rafe nog een kans te geven.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022
Braambos - Jezustriologie
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij,
en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie.
Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. Afl 5/5. 1992
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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Witse De Film
Huisgenoten
Aan de oevers van de Leie
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Clips à la carte
Mooi en Meedogenloos Afl. 8530
Fietsen door het Vlaamse land
De Wensenboom Namiddag
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17:50

De Dingen Des Levens Afl. 13322
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18:35

Mooi en Meedogenloos Afl. 8531
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19:00
19:05
20:05

Locatie voorgesteld
Beklimmen van de hoogste top
Mensen van overal
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20:35
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Op Bezoek: Great Barrier Reef
Op Bezoek: Hawaï
Tussenlanding Departement Var
Rijndal
Clips à la carte
Borgen

25/11/2022

23:25

Ten Huize Goetgebuer

uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Een rivaliserende partijleider beschuldigt de regering van illegaal toezicht. Thuis eist de afwezigheid van Birgitte haar tol.
Aflevering 7. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die
onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw
verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Rafe vertelt Chad dat Abigail misschien loog over Gabi's bekentenis omdat ze haar verstand aan het verliezen is.
Chad bekijkt de zaak opnieuw met Rafe. Gevangen in haar eigen verontruste geest, ontmoet Abigail Andre.
Marlena probeert Stefan ervan te overtuigen dat hij er nooit mee wegkomt omdat John haar zal vinden. Ondertussen
ondervraagt John Gabby over de afspraak die ze zou hebben met Marlena. Jennifer probeert Hope ervan te overtuigen om
Rafe nog een kans te geven.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 4. Seizoen 2. Als vier ecoterroristen vermoord worden aangetroffen in een zeecontainer, beseffen Saga en Martin
dat de leider van de groep nog in leven moet zijn. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit.
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.
Huisgenoten - Louis De Funes - 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
Baker verhoort Liam, maar hij weigert Bill te verraden. Hope is woest op Bill en verwijt hem dat Liam is gearresteerd.
Fietsen door het Vlaamse land
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
De resultaten van de Bella wedstrijd zijn binnen en de winnaar is bekend ... maar de resultaten over de relatie tussen Brady
en Evess zijn nog niet bekend. Tripp probeert het goed te maken met Ciara omdat ze niet op haar heeft gestemd.
Chloe confronteert Kate met haar carrièremogelijkheid in Mexico. Leo blijft Sonny bewerken, wetende dat hij hem weer
in bed moet krijgen, terwijl Paul Will vertelt dat hij Leo met Vivian heeft gezien. Kate maakt een slippertje naar Vivian over
Victor en Maggie...
Hope is helemaal kapot van Liams arrestatie en stort haar hart uit bij Brooke. Baker vindt het frustrerend dat Bill en Liam
nog steeds de ander proberen te beschermen.
ontdek de wereld
Beklimmen van de hoogste top
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor
het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)
Hawaï - Volcanoes National Park
Tussenlanding Het Departement Var
Rijndal
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Een rivaliserende partijleider beschuldigt de regering van illegaal toezicht. Thuis eist de afwezigheid van Birgitte haar tol.
Aflevering 7. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die
onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw
verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse

25/11/2022
25/11/2022

23:40
23:50
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Howards End
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Beklimmen van de hoogste top
Net over de grens
Mensen van overal
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(H)Echte Momenten
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Op Bezoek: Great Barrier Reef
Op Bezoek: Hawaï
Tussenlanding Departement Var
Locatie voorgesteld
Rijndal
Borgen
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Canapee
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Tussenlanding Etel
De Rolkrant 26.11
Vieringen
Syrië - serie
Sixtijnse kapel
Canapee
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Doek!
De Wensenboom Ochtend
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Yesterday
Cultuurkanaal
Tijd voor de revue
Denderland TV
The Bridge seizoen 2

26/11/2022

14:10

The King's Gardens

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
Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij,
en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie.
Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. 1992
Beklimmen van de hoogste top
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor
het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.
Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke
herinneringen op.
Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)
Hawaï - Volcanoes National Park
Tussenlanding Het Departement Var
ontdek de wereld
Rijndal
Een rivaliserende partijleider beschuldigt de regering van illegaal toezicht. Thuis eist de afwezigheid van Birgitte haar tol.
Aflevering 7. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die
onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw
verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.
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 3
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022
Sixtijnse kapel
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 3
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 1984-1986
Cultuurkanaal
Theatergezelschap - Tijd voor de revue - Rijmen en dichten (afl. 11)
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 5. Seizoen 2. Vier ecoterroristen publiceren online een video. Saga probeert informatie uit Laura te trekken.
Deze getuige is net uit coma ontwaakt met geheugenverlies. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen
gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.
The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect
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Natuurfilm Vlaanderen
Locatie voorgesteld
Op Bezoek: Land van de levende doden
Op Bezoek: Hawaï
Wijnland - Italië
Naar de markt Lyon
Gorongasa Park
Onze aarde in beweging
Ten Huize Goetgebuer
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Denderland TV
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Net over de grens
Natuurfilm Vlaanderen
Locatie voorgesteld
Op Bezoek: Land van de levende doden
Op Bezoek: Hawaï
Wijnland - Italië
(H)Echte Momenten

27/11/2022
27/11/2022

4:10
5:10

Naar de markt Lyon
Locatie voorgesteld

André Le Nôtre om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra
in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een grote
gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette
een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie,
groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever.
Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.
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.
Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen
in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst hebben
Regie: Linda van Tulden, Willem Thijssen - Acteurs: Ramon Teixidor, Françoise Binder, José Costa, Felix &
Francisco Carrasquer.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
ontdek de wereld
Land van de levende doden - Leo Janssen
Hawaï - Volcanoes National Park
Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
Gorongasa Park Deel 5
Onze aarde wijzigt zich snel
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 6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Claire (Catherine Frot) is de eerlijkheid zelve. Als vroedvrouw heeft ze haar hele leven gewijd aan anderen. Al bezorgd over
de aanstaande sluiting van haar materniteit, ziet ze haar leven helemaal overhoop gehaald door de plotse terugkeer van
Beatrice (Catherine Deneuve), de voormalige maîtresse van haar verdwenen vader. Een grillige en egoïstische vrouw,
precies haar tegenovergestelde. 2017
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
De slapende reus. De Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa staat centraal. Frans Verhoeven
ontdek de wereld
Land van de levende doden - Leo Janssen
Hawaï - Volcanoes National Park
Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn
Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke
herinneringen op.
Naar de markt in Lyon (Frankrijk)
ontdek de wereld
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Gorongasa Park
Onze aarde in beweging
Vieringen
Uw verhaal: Café Oude Schelde
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De Rolkrant 27.11
Mensen van overal
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Abdij van Averbode - Morgengebed
André Rieu in Boekarest 2
De Wensenboom Ochtend
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De Herkenwijsjes
Boekenfoyer
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12:15
13:00
13:05

The best of the Bobby Setter Band Live
Denderland TV
The Bridge seizoen 2
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14:10

Sage Femme
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16:20

Canapee
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Van droom tot tuin
De Herkenwijsjes
De Wensenboom Namiddag
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Denderland TV
Mooi en Meedogenloos Afl. 8528
Mooi en Meedogenloos Afl. 8529
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8530
De Daken van New York
De Alpen
Tussenlanding Apulië
Stapland
Sportbeat op zondag
Howards End

Gorongasa Park Deel 5
Onze aarde wijzigt zich snel
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
Syria It's not the end'"Nadat ik veel wonderen heb meegemaakt en vaak aan de dood ben ontsnapt, betekent dit dat iemand
mij beschermt en dat iemand wil dat ik blijf leven. Hoe kan ik niet van het leven houden of waarderen dat ik nog leef?
En terwijl ik leef, kan ik een ander laten zien dat je ook kunt leven. Het is niet het einde. Er is nog steeds hoop.
En er is nog toekomst.
Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
André Rieu in Boekarest - deel 2/3
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. 102ste aflevering
Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek hen
de laatste tijd heeft kunnen boeien!
The best of the Bobby Setter Band Live ... door de jaren heen Aflevering 4/6
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Aflevering 6. Seizoen 2. Terwijl Martin aan het ziekenhuisbed van zijn zoon zit, verneemt Saga dat vier skeletten in een
gezonken boot verband kunnen houden met de zaak. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden
door een brug maar verbonden door criminaliteit
Claire (Catherine Frot) is de eerlijkheid zelve. Als vroedvrouw heeft ze haar hele leven gewijd aan anderen. Al bezorgd over
de aanstaande sluiting van haar materniteit, ziet ze haar leven helemaal overhoop gehaald door de plotse terugkeer van
Beatrice (Catherine Deneuve), de voormalige maîtresse van haar verdwenen vader. Een grillige en egoïstische vrouw,
precies haar tegenovergestelde. 2017
Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk
gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke,
amicale sfeer. Aflevering 4
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 102ste aflevering
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
Liam houdt Bill voor de gek om te doen wat juist is. Agent Baker luistert naar Liams verhaal over het ongeluk.
Steffy en de Forresters bereiden zich voor op de komst van een nieuw familielid. Hope vergeeft Liam als hij wordt
gearresteerd voor de moord op Vincent Walker.
Baker verhoort Liam, maar hij weigert Bill te verraden. Hope is woest op Bill en verwijt hem dat Liam is gearresteerd.
De Daken van New York
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Tussenlanding Apulië, Italië
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij,
en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie.
Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. 1992
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Locatie voorgesteld
De Daken van New York
Vrouwen en mannen van: Ladakh
Net over de grens
De Alpen
Tussenlanding Apulië
(H)Echte Momenten
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Stapland
Mooi en Meedogenloos Afl. 8531
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7:15

De Dingen Des Levens Afl. 13322

ontdek de wereld
De Daken van New York
Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)
Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens.
Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden
Tussenlanding Apulië, Italië
Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje leuke
herinneringen op.
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Hope is helemaal kapot van Liams arrestatie en stort haar hart uit bij Brooke. Baker vindt het frustrerend dat Bill en Liam
nog steeds de ander proberen te beschermen.
De resultaten van de Bella wedstrijd zijn binnen en de winnaar is bekend ... maar de resultaten over de relatie tussen Brady
en Evess zijn nog niet bekend. Tripp probeert het goed te maken met Ciara omdat ze niet op haar heeft gestemd.
Chloe confronteert Kate met haar carrièremogelijkheid in Mexico. Leo blijft Sonny bewerken, wetende dat hij hem weer in bed
moet krijgen, terwijl Paul Will vertelt dat hij Leo met Vivian heeft gezien. Kate maakt een slippertje naar Vivian over
Victor en Maggie...

