
20/9/2021 08:00 De Rolkrant 20.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/9/2021 09:45 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

20/9/2021 10:35 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

20/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

20/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 16 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 16 

20/9/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

20/9/2021 12:05 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

20/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13037 Terwijl Chad en Abigail doorgaan met het herstellen van hun band, dringt Kate er bij Gabi op aan om Chad niet zo snel 

op te geven. Kate hoort Eduardo's oprechte smeekbede om hem nog een kans te geven.  Na een bezoek aan Chad,

komt Hope aan op het bureau om te horen dat ze weer is aangenomen.  

20/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/9/2021 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1988

20/9/2021 13:45 Deus lo volt Een ridder keert terug van de kruistochten en graaft zich samen met zijn paard, langzaam maar zeker, in tot de dood er 

op volgt. Hij denkt terug aan het verleden. Aan vier vrouwen die het spoor van vernieling achtergelaten door de 

kruisvaarders volgen en van het ene verwoeste dorp naar het andere gaan om er te roven wat er nog te roven valt om alzo 

te overleven. Zo kunnen zij uit de handen blijven van de mannen die zich op het oorlogspad bevinden en op wie zij zich 

gruwelijk wreken. 

1978. Claude Michiels, Charly Van Damme, Dominique Rozan, Liliane Becker, Jean Decraux, Claudine Laroche

20/9/2021 15:20 Eclips TV Op Stap: Garry Hagger Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

20/9/2021 15:45 De Corona Quiz 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.

20/9/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer 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

20/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8221 Ridge kan het niet geloven dat Hope Thomas zo heeft gemanipuleerd dat hij zijn zoontje met haar deelt. Steffy en Liam 

beleven een teder moment en beloven tijd door te brengen als gezin.

20/9/2021 17:05 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

20/9/2021 17:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

20/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13038 Nicole vreest voor haar leven. Chloe gaat naar Hope en wil wat info over Nicole's verblijfplaats en de ontvoering. 

Brady confronteert Dr. Lee over wat hij weet over Nicole. Eric vertelt Jennifer dat hij de job bij het Horton Center niet zal 

accepteren. Claire, van streek dat haar muziekcarrière/online roem een duikvlucht heeft genomen, haalt uit.

20/9/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

20/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8222 Ridge is furieus en eist antwoorden van Brooke en Hope. Brooke neemt het op voor Hope en probeert de situatie tussen 

haar en Ridge wat af te zwakken. 

20/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten



20/9/2021 19:05 De Daken van Rome De Daken van Rome

20/9/2021 20:00 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

20/9/2021 20:25 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

20/9/2021 20:45 Mercy Ships 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

20/9/2021 21:25 We Leaf reizen 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.

20/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

20/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 16 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 16 

20/9/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

20/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/9/2021 23:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

21/9/2021 01:35 Op Bezoek: Het Paleis op Wielen Het Paleis op Wielen

21/9/2021 01:55 De Nomaden van de Mekong De Nomaden van de Mekong

21/9/2021 02:20 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

21/9/2021 02:40 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

21/9/2021 03:35 De Daken van Rome De Daken van Rome

21/9/2021 04:35 Alleen op de wereld Alleen op de wereld, Nieuw-Zeeland

21/9/2021 04:55 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

21/9/2021 05:15 Mercy Ships 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

21/9/2021 05:55 We Leaf reizen 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.

21/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8222 Ridge is furieus en eist antwoorden van Brooke en Hope. Brooke neemt het op voor Hope en probeert de situatie tussen 

haar en Ridge wat af te zwakken. 

21/9/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

21/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13038 Nicole vreest voor haar leven. Chloe gaat naar Hope en wil wat info over Nicole's verblijfplaats en de ontvoering. 

Brady confronteert Dr. Lee over wat hij weet over Nicole. Eric vertelt Jennifer dat hij de job bij het Horton Center niet zal 

accepteren. Claire, van streek dat haar muziekcarrière/online roem een duikvlucht heeft genomen, haalt uit.

21/9/2021 08:00 De Rolkrant 21.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/9/2021 09:00 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

21/9/2021 09:45 Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland Uit dezelfde bron - Abdij OLV Nazareth & Priorij Klaarland

21/9/2021 10:40 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

21/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

21/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 17 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 17

21/9/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

21/9/2021 12:05 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

21/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13038 Nicole vreest voor haar leven. Chloe gaat naar Hope en wil wat info over Nicole's verblijfplaats en de ontvoering. 

Brady confronteert Dr. Lee over wat hij weet over Nicole. Eric vertelt Jennifer dat hij de job bij het Horton Center niet zal 

accepteren. Claire, van streek dat haar muziekcarrière/online roem een duikvlucht heeft genomen, haalt uit.



21/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/9/2021 13:10 Special Fats Domino deel 2 Fats Domino - Film deel 2 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey, 24 oktober 

2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende 

Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in de 

Rock and Roll Hall of Fame.

21/9/2021 14:10 De Toekomst van '36 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

Geregisseerd door Willum Thijssen en Linda Van Tulden met Françoise Binder, Ramón Teixidor en José Costa

21/9/2021 15:45 De Corona Quiz 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.

21/9/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer 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

21/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8222 Ridge is furieus en eist antwoorden van Brooke en Hope. Brooke neemt het op voor Hope en probeert de situatie tussen 

haar en Ridge wat af te zwakken. 

21/9/2021 17:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

21/9/2021 17:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

21/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13039 Nicole bedankt Tiffany voor haar hulp. Tiffany sluipt echter binnen met haar vriend Tobey en ze stelen van Nicole!  

Kayla vertelt Hal dat zijn dochter Jade zo genereus is om een deel van haar lever aan hem te doneren zodat hij kan blijven 

leven en dat hij dit meer zou moeten waarderen. Lucas en Justin zijn bezorgd als ze zich realiseren dat Adrienne weer alleen 

met haar chemo bezig is terwijl Anne bij Adrienne gaat kijken.

21/9/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

21/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8223 Hope vindt het lastig om Ridge te vertellen waarom Thomas verdwenen is. Steffy en Ridge maken zich zorgen om Thomas, 

nadat ze hebben gehoord van zijn voorstel aan Hope. 

21/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

21/9/2021 19:10 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

21/9/2021 20:05 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

21/9/2021 20:40 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

21/9/2021 21:35 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

21/9/2021 22:05 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

21/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

21/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 17 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 17

21/9/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

21/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/9/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

22/9/2021 00:10 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich tegen 

Mussolini en Duitsland.

22/9/2021 01:10 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal



22/9/2021 01:50 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

22/9/2021 02:50 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

22/9/2021 03:20 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

22/9/2021 04:20 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

22/9/2021 04:50 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

22/9/2021 05:20 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

22/9/2021 05:50 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

22/9/2021 06:20 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

22/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8223 Hope vindt het lastig om Ridge te vertellen waarom Thomas verdwenen is. Steffy en Ridge maken zich zorgen om Thomas, 

nadat ze hebben gehoord van zijn voorstel aan Hope. 

22/9/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

22/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13039 Nicole bedankt Tiffany voor haar hulp. Tiffany sluipt echter binnen met haar vriend Tobey en ze stelen van Nicole!  

Kayla vertelt Hal dat zijn dochter Jade zo genereus is om een deel van haar lever aan hem te doneren zodat hij kan blijven 

leven en dat hij dit meer zou moeten waarderen. Lucas en Justin zijn bezorgd als ze zich realiseren dat Adrienne weer alleen 

met haar chemo bezig is terwijl Anne bij Adrienne gaat kijken.

22/9/2021 08:00 De Rolkrant 22.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/9/2021 09:45 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. Via deze korte video's 

laat de organisatie zien wat uw hulp verwezenlijkt. 

22/9/2021 09:50 Toon (Hermans) Is Liefde Toon Hermans is liefde

22/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

22/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 18 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 18

22/9/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

22/9/2021 12:05 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

22/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13039 Nicole bedankt Tiffany voor haar hulp. Tiffany sluipt echter binnen met haar vriend Tobey en ze stelen van Nicole!  

Kayla vertelt Hal dat zijn dochter Jade zo genereus is om een deel van haar lever aan hem te doneren zodat hij kan blijven 

leven en dat hij dit meer zou moeten waarderen. Lucas en Justin zijn bezorgd als ze zich realiseren dat Adrienne weer alleen 

met haar chemo bezig is terwijl Anne bij Adrienne gaat kijken.

22/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/9/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

22/9/2021 14:00 De Engel van doel 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

22/9/2021 15:20 Tussen Sana en de zee Tussen Sana en de zee, korte speelfilm uit 1995.

22/9/2021 15:45 De Corona Quiz 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.

22/9/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer 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

22/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8223 Hope vindt het lastig om Ridge te vertellen waarom Thomas verdwenen is. Steffy en Ridge maken zich zorgen om Thomas, 

nadat ze hebben gehoord van zijn voorstel aan Hope. 

22/9/2021 17:05 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

22/9/2021 17:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

22/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13040 Na zijn operatie krijgt Hal een vreselijke complicatie. Jade is geschokt door dit nieuws. Abigail regelt wat DiMera-zaken met 

Dario in Club TBD. Chad roept Andre's hulp in bij het opsporen van Deimos' contacten. JJ en Lani vernemen dat Raines 

de nieuwe politiecommissaris is.

22/9/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

22/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8224 Thomas brengt een verrassingsbezoekje aan Hope om iets te bewijzen. Ridge neemt Shauna in vertrouwen en vertelt haar 

dat hij bang is Thomas voorgoed kwijt te zijn. 

22/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

22/9/2021 19:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

22/9/2021 19:30 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

22/9/2021 20:15 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

22/9/2021 20:35 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel van 

Provence. 

22/9/2021 20:55 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

22/9/2021 21:10 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

22/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

22/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 18 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 18

22/9/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

22/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/9/2021 23:50 We Leaf reizen 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.

23/9/2021 00:30 Mercy Ships 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

23/9/2021 01:10 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

23/9/2021 01:40 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

23/9/2021 02:10 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

23/9/2021 02:40 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

23/9/2021 03:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 13)

23/9/2021 03:45 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

23/9/2021 04:25 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

23/9/2021 04:45 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

23/9/2021 05:05 Bellissimo Ben Roelants naar Bellissimo - 2021

23/9/2021 05:20 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

23/9/2021 06:20 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

23/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8224 Thomas brengt een verrassingsbezoekje aan Hope om iets te bewijzen. Ridge neemt Shauna in vertrouwen en vertelt haar 

dat hij bang is Thomas voorgoed kwijt te zijn. 



23/9/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

23/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13040 Na zijn operatie krijgt Hal een vreselijke complicatie. Jade is geschokt door dit nieuws. Abigail regelt wat DiMera-zaken met 

Dario in Club TBD. Chad roept Andre's hulp in bij het opsporen van Deimos' contacten. JJ en Lani vernemen dat Raines 

de nieuwe politiecommissaris is.

23/9/2021 08:00 De Rolkrant 23.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/9/2021 09:45 Francis Spufford In gesprek met Francis Spufford

23/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 13 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

23/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 19 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 19

23/9/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/9/2021 12:05 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

23/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13040 Na zijn operatie krijgt Hal een vreselijke complicatie. Jade is geschokt door dit nieuws. Abigail regelt wat DiMera-zaken met 

Dario in Club TBD. Chad roept Andre's hulp in bij het opsporen van Deimos' contacten. JJ en Lani vernemen dat Raines 

de nieuwe politiecommissaris is.

23/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/9/2021 13:15 Eclips TV Op Stap: WK wielrennen 2019 - 60, 65 en 70+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

23/9/2021 13:30 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

23/9/2021 13:45 Doek! Opendoek stelt voor

23/9/2021 14:05 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

23/9/2021 15:05 Eclips TV Op Stap: WK Wielrennen 2018 65+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

23/9/2021 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1988

23/9/2021 15:45 De Corona Quiz 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.

23/9/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer 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

23/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8224 Thomas brengt een verrassingsbezoekje aan Hope om iets te bewijzen. Ridge neemt Shauna in vertrouwen en vertelt haar 

dat hij bang is Thomas voorgoed kwijt te zijn. 

23/9/2021 17:05 Congo Kennismaking met Congo

23/9/2021 17:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13041 Hal brengt Kayla's leven in gevaar. Uiteindelijk komt een zwakke Jade tevoorschijn, en doet haar best om haar vader te 

overtuigen. Chad doet een poging om Deimos en zijn imperium te ontmantelen, terwijl Sonny en Paul proberen uit te vinden 

wat ze kunnen over Deimos's connectie met de gestolen antiquiteiten.

23/9/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

23/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8225 Shauna bewijst Ridge dat ze er voor hem is op het moment dat Brooke dat laat afweten. Thomas tart Brooke om Ridge 

te vertellen over het geheim dat ze voor hem achterhoudt. 



23/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/9/2021 19:10 Lekker Weg Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

23/9/2021 19:35 Zuid-Afrika 2 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 2)

23/9/2021 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

23/9/2021 21:10 De Daken van Londen De Daken van Londen

23/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 19 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 19

23/9/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

23/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/9/2021 23:45 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

24/9/2021 00:35 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

Guadalcanal en Stalingrad vormen het toneel van een gewelddadige strijd. Rommel trekt naar Egypte.

24/9/2021 01:35 Doorheen USA De mooiste locaties binnen USA 

24/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8225 Shauna bewijst Ridge dat ze er voor hem is op het moment dat Brooke dat laat afweten. Thomas tart Brooke om Ridge 

te vertellen over het geheim dat ze voor hem achterhoudt. 

24/9/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

24/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13041 Hal brengt Kayla's leven in gevaar. Uiteindelijk komt een zwakke Jade tevoorschijn, en doet haar best om haar vader te 

overtuigen. Chad doet een poging om Deimos en zijn imperium te ontmantelen, terwijl Sonny en Paul proberen uit te vinden 

wat ze kunnen over Deimos's connectie met de gestolen antiquiteiten.

24/9/2021 08:00 De Rolkrant 24.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/9/2021 09:45 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

24/9/2021 09:50 Levende Stenen Sint-Sixtusabdij Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

24/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 14 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

24/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

24/9/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/9/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 20 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 20

24/9/2021 12:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/9/2021 12:05 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

24/9/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13041 Hal brengt Kayla's leven in gevaar. Uiteindelijk komt een zwakke Jade tevoorschijn, en doet haar best om haar vader te 

overtuigen. Chad doet een poging om Deimos en zijn imperium te ontmantelen, terwijl Sonny en Paul proberen uit te vinden 

wat ze kunnen over Deimos's connectie met de gestolen antiquiteiten.

24/9/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/9/2021 13:10 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Martine Dams

24/9/2021 13:55 Het meisje en de Madonna Mei 1940. Een moeder is op de vlucht met haar twee kleine meisjes. Door gebrek aan benzine kunnen ze niet vrder. 

Zij brengt de kinderen in veiligheid nabij een Lourdesgrot. Hun moeder wordt door een vijandig gevechtsvliegtuig gedood. 

De kinderen werden als oorlogswezen opgenomen door een gierige boer. Zeventien jaar later gaan de twee meisjes op zoek 

naar hun familie. Film van Edith Kiel (1958).

24/9/2021 15:45 De Corona Quiz 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.

24/9/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 5

24/9/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/9/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8225 Shauna bewijst Ridge dat ze er voor hem is op het moment dat Brooke dat laat afweten. Thomas tart Brooke om Ridge 

te vertellen over het geheim dat ze voor hem achterhoudt. 

24/9/2021 17:00 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

24/9/2021 17:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/9/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13042 Een geschokte Joey hoort Steve en Kayla praten over levensveranderend nieuws. Brady helpt Nicole met de nasleep van 

de diefstal. Maggie vraagt Chloe persoonlijk om redelijk te zijn. Deimos stort zijn liefde voor Nicole uit aan Maggie. 

Kate bezoekt Eduardo om het extravagante geschenk dat hij voor haar kocht terug te geven.

24/9/2021 18:30 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

24/9/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8226 Hope en Thomas vertellen een opgetogen Douglas dat Hope nu officieel zijn nieuwe moeder is. In een emotioneel beladen 

moment verandert de relatie tussen Brooke en Ridge voorgoed. 

24/9/2021 19:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/9/2021 19:10 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

24/9/2021 19:40 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

24/9/2021 20:10 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

24/9/2021 21:10 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

24/9/2021 21:45 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

24/9/2021 22:10 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/9/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/9/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 20 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 20

24/9/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

24/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/9/2021 23:50 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

25/9/2021 00:15 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

25/9/2021 00:40 Doorheen China - Japan Op bezoek door China en Japan

25/9/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

25/9/2021 07:50 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

25/9/2021 08:00 De Rolkrant 25.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/9/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

25/9/2021 09:45 Frère Roger van Taizé Frère Roger van Taizé

25/9/2021 10:20 Bittere honing Bittere honing, korte speelfilm uit 1987

25/9/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 15 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

25/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

25/9/2021 11:05 Doek! Opendoek stelt voor

25/9/2021 11:15 Yesterday



25/9/2021 11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13039 Nicole bedankt Tiffany voor haar hulp. Tiffany sluipt echter binnen met haar vriend Tobey en ze stelen van Nicole!  Kayla 

vertelt Hal dat zijn dochter Jade zo genereus is om een deel van haar lever aan hem te doneren zodat hij kan blijven leven 

en dat hij dit meer zou moeten waarderen. Lucas en Justin zijn bezorgd als ze zich realiseren dat Adrienne weer alleen 

met haar chemo bezig is terwijl Anne bij Adrienne gaat kijken.

25/9/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 13040 Na zijn operatie krijgt Hal een vreselijke complicatie. Jade is geschokt door dit nieuws. Abigail regelt wat DiMera-zaken met 

Dario in Club TBD. Chad roept Andre's hulp in bij het opsporen van Deimos' contacten. JJ en Lani vernemen dat Raines de 

nieuwe politiecommissaris is.

25/9/2021 13:10 De Dingen Des Levens Afl. 13041 Hal brengt Kayla's leven in gevaar. Uiteindelijk komt een zwakke Jade tevoorschijn, en doet haar best om haar vader te 

overtuigen. Chad doet een poging om Deimos en zijn imperium te ontmantelen, terwijl Sonny en Paul proberen uit te vinden 

wat ze kunnen over Deimos's connectie met de gestolen antiquiteiten.

25/9/2021 13:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/9/2021 14:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/9/2021 14:15 Hoogste tijd Hoogste tijd is een Nederlandse film uit 1995 van Frans Weisz met in de hoofdrollen Rijk de Gooyer, Kitty Courbois en 

Pierre Bokma. Het scenario voor de film is gebaseerd op de roman Hoogste tijd van Harry Mulisch.

25/9/2021 16:00 Eclips en Vrienden BV - Giedo Thiry Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Giedo Thiry te gast. 

25/9/2021 16:35 Darmkanker Darmkanker, preventief handelen is de boodschap

25/9/2021 16:50 Ten Huize Goetgebuer 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

25/9/2021 17:15 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

25/9/2021 17:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/9/2021 17:55 Op Stap in de zomer Op Stap bezoekt Ben Roelants elke aflevering in de zomer een fijne bestemming (totaal 50) in Vlaanderen 

25/9/2021 18:30 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

25/9/2021 18:40 De Wensenboom Namiddag 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, ...

25/9/2021 18:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

25/9/2021 19:55 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

25/9/2021 20:20 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

25/9/2021 21:20 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)

25/9/2021 21:40 Roots 66 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. 

25/9/2021 22:05 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

25/9/2021 22:20 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

25/9/2021 22:50 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/9/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

25/9/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/9/2021 23:50 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn 

ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn eigen 

ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden gevangenis op. 



Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak. 

1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch 

26/9/2021 01:15 Doorheen Africa Doorheen Africa

26/9/2021 06:50 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

26/9/2021 07:40 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

26/9/2021 08:00 De Rolkrant 26.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/9/2021 09:00 Als Christen leven in een turbulente wereld Als Christen leven in een turbulente wereld, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

26/9/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

26/9/2021 10:20 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

26/9/2021 10:25 Lindsay Dichtbij Lindsay Dichtbij

26/9/2021 11:00 De Wensenboom Ochtend 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, ...

26/9/2021 11:10 Lachen geblazen Lachen geblazen

26/9/2021 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

26/9/2021 12:05 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/9/2021 12:15 Gezelle Gezongen stelt voor: Dichter bij de meester Vier weken lang grasduint Bart Vandekerkhove, initiatiefnemer van het muzikaal-poëtisch project Gezelle Gezongen in zijn 

archief en laat hij u kennis maken met enkele pareltjes van Vlaanderens meest muzikaal vertaalde dichter: Guido Gezelle. 

Aflevering 4

26/9/2021 12:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/9/2021 12:45 Pareltjes Pareltjes van muziek 

26/9/2021 13:30 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

26/9/2021 14:30 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn 

concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en 

zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten 

nemen. 1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

26/9/2021 15:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

26/9/2021 16:10 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

26/9/2021 17:00 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

26/9/2021 17:45 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/9/2021 17:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/9/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8224 Thomas brengt een verrassingsbezoekje aan Hope om iets te bewijzen. Ridge neemt Shauna in vertrouwen en vertelt haar 

dat hij bang is Thomas voorgoed kwijt te zijn. 

26/9/2021 18:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8225 Shauna bewijst Ridge dat ze er voor hem is op het moment dat Brooke dat laat afweten. Thomas tart Brooke om Ridge te 

vertellen over het geheim dat ze voor hem achterhoudt. 

26/9/2021 19:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8226 Hope en Thomas vertellen een opgetogen Douglas dat Hope nu officieel zijn nieuwe moeder is. In een emotioneel beladen 

moment verandert de relatie tussen Brooke en Ridge voorgoed. 

26/9/2021 19:25 Op Bezoek: Peper & Haar, Het zwarte goud Peper & Haar, Het zwarte goud, India

26/9/2021 19:55 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

26/9/2021 20:55 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

26/9/2021 21:50 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

26/9/2021 22:10 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

26/9/2021 23:10 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

26/9/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

26/9/2021 00:00 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2021 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/9/2021 00:05 Golden Ophelia 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. 

27/9/2021 01:20 Doorheen het Midden-Oosten Documentaires doorheen het Midden-Oosten

27/9/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8226 Hope en Thomas vertellen een opgetogen Douglas dat Hope nu officieel zijn nieuwe moeder is. In een emotioneel beladen 

moment verandert de relatie tussen Brooke en Ridge voorgoed. 

27/9/2021 07:10 Voorstelling kandidaten Miss Belgium 2022 Voorstelling 220 kandidaten Miss Belgium 2022

27/9/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13042 Een geschokte Joey hoort Steve en Kayla praten over levensveranderend nieuws. Brady helpt Nicole met de nasleep van 

de diefstal. Maggie vraagt Chloe persoonlijk om redelijk te zijn. Deimos stort zijn liefde voor Nicole uit aan Maggie. Kate bezoekt 

Eduardo om het extravagante geschenk dat hij voor haar kocht terug te geven.


