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De Rolkrant 24.01
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Kerk in Nood - Kerstvideo's
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The Maria Lang Mysteries twee delen
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24/1/2022
24/1/2022
24/1/2022
24/1/2022

13:00
13:05
13:20
13:55

Denderland TV
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Yesterday
The Maria Lang Mysteries
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De Corona Quiz
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Clips à la carte
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Mercy Ships
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De Dingen Des Levens Afl. 13128
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Met de trein reizen
Toerisme Vlaanderen

Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
De kerstperiode is niet voor iedereen even aangenaam. Kerk in Nood geeft het woord aan enkele ontheemden uit Congo.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 21/25
Aflevering 6 (deel 1/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor
een kerstdiner. Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord
teruggevonden waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
Lachen geblazen
Rafe, Hope, Lani en JJ splitsen zich op om te kijken of ze bewijs kunnen vinden dat is achtergebleven van de kamer waar
de man (die mogelijk Deimos heeft vermoord) verbleef. Sonny bezoekt Chad, Gabi en Arianna nadat hij is gearresteerd.
Claire begint haar eerste dag in het café op het plein en loopt Theo tegen het lijf. Chad en Theo spelen schaak, en de twee
praten over relatieproblemen.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1980 (afl 3 - 2022)
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.
Vertellingen
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Shauna krijgt steeds meer gevoelens voor Ridge en trakteert hem op een persoonlijke Las Vegas VIP-behandeling.
Sally krijgt het doodsbenauwd als ze zich realiseert dat Flo effect heeft gehad op Penny.
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
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, ...
Nicole herinnert zich een grote som geld gevonden te hebben op het Martin House feest en is overtuigd dat ze het in Eric's
kamer achtergelaten heeft. Ze zoeken uit van wie het is. Steve en Kayla blijven Tripp aanmoedigen om geneeskunde te gaan
studeren. Een andere "fout" van Kayla dwingt het ziekenhuis haar te schorsen.
Wyatt vindt het moeilijk te begrijpen waarom Flo wil dat Sally vertrekt. Brooke ontdekt waar Ridge uithangt, net als hij en
Shauna zich opmaken voor een wilde stapavond.
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
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Denderland TV
Verrassingsfilm
Met de trein reizen
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Rustig de nacht door
Tussenlanding Los Angeles
Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust
Gek op Kook'n
Mooi en Meedogenloos Afl. 8312
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Kloosterlingen
The Maria Lang Mysteries twee delen
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Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag
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Lachen geblazen
De Dingen Des Levens Afl. 13128

Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman
zijn Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend:
perfect voor freestyle dus!
Smaakmakkers winter 2021 - afl 8
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verrassingsfilm op maandagavond / 18+
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen
Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman
zijn Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend:
perfect voor freestyle dus!
Smaakmakkers winter 2021 - afl 8
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier
om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Tussenlanding Los Angeles
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Wyatt vindt het moeilijk te begrijpen waarom Flo wil dat Sally vertrekt. Brooke ontdekt waar Ridge uithangt, net als hij en
Shauna zich opmaken voor een wilde stapavond.
Nicole herinnert zich een grote som geld gevonden te hebben op het Martin House feest en is overtuigd dat ze het in Eric's
kamer achtergelaten heeft. Ze zoeken uit van wie het is. Steve en Kayla blijven Tripp aanmoedigen om geneeskunde te gaan
studeren. Een andere "fout" van Kayla dwingt het ziekenhuis haar te schorsen.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 22/25
Aflevering 6 (deel 2/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor
een kerstdiner. Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord
teruggevonden waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
Lachen geblazen
Nicole herinnert zich een grote som geld gevonden te hebben op het Martin House feest en is overtuigd dat ze het in Eric's
kamer achtergelaten heeft. Ze zoeken uit van wie het is. Steve en Kayla blijven Tripp aanmoedigen om geneeskunde te gaan
studeren. Een andere "fout" van Kayla dwingt het ziekenhuis haar te schorsen.
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Naar de markt Wenen
Op Bezoek: Haar, het zwarte goud
En route special
De Alpen
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
En Route Indonesië
Clips à la carte
Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag
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Wafelijzers en schietgeweren
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Denderland TV
Sportbeat op dinsdag
The Maria Lang Mysteries
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Naar de markt Wenen
Op Bezoek: Haar, het zwarte goud
En route special

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena
The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect
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.
Op de Sofa met Seka
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Wyatt vindt het moeilijk te begrijpen waarom Flo wil dat Sally vertrekt. Brooke ontdekt waar Ridge uithangt, net als hij en
Shauna zich opmaken voor een wilde stapavond.
En Route met Cruise MSC
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 luistert mee als Nicole Dario confronteert over het geld. Maggie moedigt Brady aan niet boos te zijn op Eric omdat
hij Nicole gekust heeft. Maar wanneer Brady zich gaat verontschuldigen is hij verontrust wanneer hij Nicole met Eric
aantreft... Jade vertelt Tripp bijna dat Joey degene is die Ava vermoordde. Tripp voelt zich schuldig dat Kayla misschien haar
licentie verliest.
Bill bedreigt Quinn vanwege haar stunt met de compromitterende video. Sally probeert te verbergen hoezeer ze Flo haat,
maar dan wordt ze door Flo en Wyatt verrast.
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Haar, het zwarte goud, India
Op stap met Ben Roelants
Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
En Route te Indonesië deel 1
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag
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.
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Haar, het zwarte goud, India
Op stap met Ben Roelants
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De Alpen
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
En Route Indonesië
Met de trein de nacht in
Gek op Kook'n
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26/1/2022
26/1/2022
26/1/2022
26/1/2022

13:00
13:05
13:25
14:15

Denderland TV
Eclips TV In Beweging Afl. 30
Zininzang Bilzen
The Maria Lang Mysteries
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Mooi en Meedogenloos Afl. 8313

26/1/2022

17:00

Mensen van overal

26/1/2022

17:30

Uw verhaal: Oma's

Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten
Wijnbouw tussen vulkanen en zee
En Route te Indonesië deel 1
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Bill bedreigt Quinn vanwege haar stunt met de compromitterende video. Sally probeert te verbergen hoezeer ze Flo haat,
maar dan wordt ze door Flo en Wyatt verrast.
Abigail luistert mee als Nicole Dario confronteert over het geld. Maggie moedigt Brady aan niet boos te zijn op Eric omdat
hij Nicole gekust heeft. Maar wanneer Brady zich gaat verontschuldigen is hij verontrust wanneer hij Nicole met Eric
aantreft... Jade vertelt Tripp bijna dat Joey degene is die Ava vermoordde. Tripp voelt zich schuldig dat Kayla misschien haar
licentie verliest.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 23/25
Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste
Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze
worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het
op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011
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
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
Lachen geblazen
Abigail luistert mee als Nicole Dario confronteert over het geld. Maggie moedigt Brady aan niet boos te zijn op Eric omdat
hij Nicole gekust heeft. Maar wanneer Brady zich gaat verontschuldigen is hij verontrust wanneer hij Nicole met Eric
aantreft... Jade vertelt Tripp bijna dat Joey degene is die Ava vermoordde. Tripp voelt zich schuldig dat Kayla misschien haar
licentie verliest.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Zininzang Bilzen
Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en
Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties
tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord
wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Bill bedreigt Quinn vanwege haar stunt met de compromitterende video. Sally probeert te verbergen hoezeer ze Flo haat,
maar dan wordt ze door Flo en Wyatt verrast.
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
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Retro Eclips: Afrika Op Stelten
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De Rolkrant 27.01
Vieringen

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, ...
Marlena hypnotiseert Sonny om zijn geheugen op te frissen over de nacht van de moord op Deimos. Hope en Rafe komen
een beetje dichter bij het ontdekken van wie Deimos vermoord kan hebben. Abigail vraagt Andre om haar stiekem te helpen
meer te weten te komen over Dario's illegale handel.
Flo grijpt een onverwachte kans om te snuffelen in Sally's dossier op Penny's laptop. Quinn weigert Katie haar excuses
aan te bieden voor het openbaren van de beelden van de zoen tussen Bill en Brooke.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2,
30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme
Zuid-Afrika deel 3 - En Route
Retro Afrika Op Stelten
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en
Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties
tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord
wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is?
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Groentips. Gil Claes op stap (afl 5)
Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021
Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2,
30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme
Zuid-Afrika deel 3 - En Route
Retro Afrika Op Stelten
Stapland - Het Saar-Hunsrückpad
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
De eerste coronagolf was best wel hevig voor bewoners, familie en medewerkers in WZC De Vliet, Zele en WZC Sint Jozef,
Moerzeke. Een impressie-document doorspekt met dagboekfragmenten van medewerkers.
Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon
een ongewone anekdote
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Flo grijpt een onverwachte kans om te snuffelen in Sally's dossier op Penny's laptop. Quinn weigert Katie haar excuses
aan te bieden voor het openbaren van de beelden van de zoen tussen Bill en Brooke.
Marlena hypnotiseert Sonny om zijn geheugen op te frissen over de nacht van de moord op Deimos. Hope en Rafe komen
een beetje dichter bij het ontdekken van wie Deimos vermoord kan hebben. Abigail vraagt Andre om haar stiekem te helpen
meer te weten te komen over Dario's illegale handel.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
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Wafelijzers en schietgeweren

Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 24/25
Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste
Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze
worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het
op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011
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
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
Lachen geblazen
Marlena hypnotiseert Sonny om zijn geheugen op te frissen over de nacht van de moord op Deimos. Hope en Rafe komen
een beetje dichter bij het ontdekken van wie Deimos vermoord kan hebben. Abigail vraagt Andre om haar stiekem te helpen
meer te weten te komen over Dario's illegale handel.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1980 (afl 3 - 2022)
Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Flo grijpt een onverwachte kans om te snuffelen in Sally's dossier op Penny's laptop. Quinn weigert Katie haar excuses
aan te bieden voor het openbaren van de beelden van de zoen tussen Bill en Brooke.
Retro Temse
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, ...
Met Theo's hulp ontdekt Abigail Dario's geheim. Adrienne en Jennifer doen een laatste poging om de krant te redden en tot
hun verbazing stemt een bankier in om tussenbeide te komen. Steve is ook op het spoor om te bewijzen dat iemand Kayla
erin luist in het ziekenhuis. Hij vertrouwt Tripp toe dat het zuster Shelly kan zijn.
Na een gesprek met Katie en Quinn voelt Wyatt zich nog schuldiger dat hij Sally de deur heeft gewezen.
Flo probeert op een listige manier Sally te ontmaskeren als fraudeur.
Bellissimo - Aflevering 1/4
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Gorongasa Park Deel 6
De Daken van Bangkok
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
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.
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Op bezoek naar Malta
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Kerk in Nood - Kerstvideo's
Kloosterlingen
Schellebelle 1919 (3/3)
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Eclips TV In Beweging Afl. 32
Raymond Ceulemans

28/1/2022

13:55

Iron Lady

28/1/2022

15:45

De Corona Quiz

Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner.
Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden
waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Op stap langs de Camino (Spanje)
Rustig met de trein reizen Afl. 1
Bellissimo - Aflevering 1/4
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)
Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)
Bellissimo - Parma Aflevering 4/4
Gorongasa Park Deel 6
De Daken van Bangkok
Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Na een gesprek met Katie en Quinn voelt Wyatt zich nog schuldiger dat hij Sally de deur heeft gewezen.
Flo probeert op een listige manier Sally te ontmaskeren als fraudeur.
Met Theo's hulp ontdekt Abigail Dario's geheim. Adrienne en Jennifer doen een laatste poging om de krant te redden en tot
hun verbazing stemt een bankier in om tussenbeide te komen. Steve is ook op het spoor om te bewijzen dat iemand Kayla
erin luist in het ziekenhuis. Hij vertrouwt Tripp toe dat het zuster Shelly kan zijn.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
De kerstperiode is niet voor iedereen even aangenaam. Kerk in Nood geeft het woord aan enkele ontheemden uit Syrië.
Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 25/25
Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste
Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze
worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het
op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011
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
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
Lachen geblazen
Met Theo's hulp ontdekt Abigail Dario's geheim. Adrienne en Jennifer doen een laatste poging om de krant te redden en tot
hun verbazing stemt een bankier in om tussenbeide te komen. Steve is ook op het spoor om te bewijzen dat iemand Kayla
erin luist in het ziekenhuis. Hij vertrouwt Tripp toe dat het zuster Shelly kan zijn.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen
Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en
61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader.
De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.
De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville
College, Oxford, stoot zij ondanks haar afkomst en geslacht door naar de top van de Britse conservatieve partij.
Haar politieke loopbaan vergt echter ook offers op persoonlijk vlak.
The Iron Lady is een Britse dramafilm uit 2011 onder regie van Phyllida Lloyd.
Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en
1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in
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de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Na een gesprek met Katie en Quinn voelt Wyatt zich nog schuldiger dat hij Sally de deur heeft gewezen.
Flo probeert op een listige manier Sally te ontmaskeren als fraudeur.
Temse deel 2 - Anno 1995
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 vertelt Lucas en Kate dat hij de dader kent die verantwoordelijk is voor de hack van gravin W, maar weigert
de identiteit te delen. Abigail laat Dario de flashdrive zien die Theo haar gaf om te bewijzen dat ze weet dat Dario CW heeft
gehackt. Justin vertelt bijna dat hij de dag heeft gered met betrekking tot de Spectator met Adrienne, die denkt dat Lucas
de echte held is. Adrienne vertrouwt Justin toe dat ze bang is dat Sonny misschien echt Deimos heeft vermoord.
Wyatt weet niet wat hij meemaakt als Quinn plotseling Katies kant kiest in de kwestie rond Flo en Sally.
Sally is een geduchte tegenstander, maar Flo is aan de winnende hand.
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten
die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust
van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit voet
zette.
De verborgen schatten van de Champagne
Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste
uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug
de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.
Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet
Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Twee centrale gasten vandaag:
Kurt Defrancq & Walter Baele (modest & rosa) en gasten Door Van Boeckel en Robert Van Den Berghe
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman.
Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van de
buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood gestorven
is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust
Tussenlanding De Rivierdag van de Etel
Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)
Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten
die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust
van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit voet
zette.
De verborgen schatten van de Champagne
Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste
uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug
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Naar de markt Amsterdam
Mensen van overal

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en
61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader.
De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.
André Rieu in Brasilië deel 1/2
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1961
Marlena hypnotiseert Sonny om zijn geheugen op te frissen over de nacht van de moord op Deimos. Hope en Rafe komen
een beetje dichter bij het ontdekken van wie Deimos vermoord kan hebben. Abigail vraagt Andre om haar stiekem te helpen
meer te weten te komen over Dario's illegale handel.
Met Theo's hulp ontdekt Abigail Dario's geheim. Adrienne en Jennifer doen een laatste poging om de krant te redden en tot
hun verbazing stemt een bankier in om tussenbeide te komen. Steve is ook op het spoor om te bewijzen dat iemand Kayla
erin luist in het ziekenhuis. Hij vertrouwt Tripp toe dat het zuster Shelly kan zijn.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Zieke geest. Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna deze dood wordt
aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.
Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm
Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in
de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken.
Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden.
Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken,
de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal
moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert
Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot
een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem
ter observatie naar het ziekenhuis te sturen. Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)
Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport
beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem
aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge
bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie
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, ...
Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over de
grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, het centrum
van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country.
Gorongasa Park Deel 4
Short Ski - Dessel (pagadderpad)
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
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professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Op stap met vloggers naar Vietnam
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
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.
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine
vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck
in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam van een van de gasten.
Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.
Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over de
grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, het centrum
van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country.
Gorongasa Park Deel 4
Short Ski - Dessel (pagadderpad)
Naar de markt te Amsterdam (Nederland)
Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later
professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.
Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan
Op stap met vloggers naar Vietnam
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel
Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.
Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm
Op bezoek bij avonturies voor God (deel 2)
Iedere zondag volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode
André Rieu in Boekarest (deel 2/2)
De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets
kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte
van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe
uitdaging, ...
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 109ste aflevering
Muziekspecial met Door de Overlevenden
Ulisses Rocha wordt beschouwd als één van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten
Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week
Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman.
Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van de
buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood gestorven
is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord.
Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.
Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste
Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze
worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het
op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011
Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt
de pull terug naar de winkel. 1968
Michel Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 109ste aflevering
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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
Bill bedreigt Quinn vanwege haar stunt met de compromitterende video. Sally probeert te verbergen hoezeer ze Flo haat,
maar dan wordt ze door Flo en Wyatt verrast.
Flo grijpt een onverwachte kans om te snuffelen in Sally's dossier op Penny's laptop. Quinn weigert Katie haar excuses
aan te bieden voor het openbaren van de beelden van de zoen tussen Bill en Brooke.
Na een gesprek met Katie en Quinn voelt Wyatt zich nog schuldiger dat hij Sally de deur heeft gewezen.
Flo probeert op een listige manier Sally te ontmaskeren als fraudeur.
De Daken van Bangkok
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
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
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2
Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag
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.
Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.
De Daken van Bangkok
Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels
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
Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2
Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)
Wyatt weet niet wat hij meemaakt als Quinn plotseling Katies kant kiest in de kwestie rond Flo en Sally.
Sally is een geduchte tegenstander, maar Flo is aan de winnende hand.
Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs.
Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 2
Chad vertelt Lucas en Kate dat hij de dader kent die verantwoordelijk is voor de hack van gravin W, maar weigert
de identiteit te delen. Abigail laat Dario de flashdrive zien die Theo haar gaf om te bewijzen dat ze weet dat Dario CW heeft
gehackt. Justin vertelt bijna dat hij de dag heeft gered met betrekking tot de Spectator met Adrienne, die denkt dat Lucas
de echte held is. Adrienne vertrouwt Justin toe dat ze bang is dat Sonny misschien echt Deimos heeft vermoord.

