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Een paard als coach
Heel wat bedrijven organiseren teambuildingweekends in de Ardennen. Managers die liever niet in
de modder ploeteren kunnen nu terecht bij Anke Santens, zij organiseert coaching sessies met
paarden.

Kunst op het rondpunt
Op ieder rond punt pronkt tegenwoordig een kunstwerk. In het Limburgse Bilzen staat een
bijzonder werk.
bekijk de reportage
De citybus
Vandaag stappen we met stand-up comedian Iwein Segers op een dubbeldekker. Hij toont ons de
grappigste en opmerkelijkste plekjes uit zijn jeugd.
bekijk de reportage

De kooktip van Giovani
Elke week geeft Giovani Oosters de beste tips voor zomerse gerechten. Dit keer maakt hij
mosselen klaar.
bekijk de reportage

Muzikale
Wim De Craene.

Spoor 4 : Gent-Sint-Pieters
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de trein is altijd een beetje reizen. 1000 zonnen vat wekelijks post op een perron in het Vlaamse
land op zoek naar zomerse verhalen van treinreizigers. Deze week : Gent-sint-Pieters.
Achter de schermen : camping
We duiken voor een laatste keer achter de schermen en trekken deze week naar enkele campings
in de Ardennen. Ook daar is het einde van de vakantie voelbaar. Norbert en Monique komen er al
23 jaar op vakantie en sluiten hun zomer af met een heus petanquetoernooi.
bekijk de reportage

Dromen van

De Stoel
Elke dag staat de strandstoel van 1000 zonnen op een plaats in Vlaanderen.
Speel ook online mee met De Stoel.

Natascha Kampu
haar verhaal.
< naar de vorige aflevering
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