
11/10/2021 08:00 De Rolkrant 11.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

11/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

11/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

11/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

11/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/10/2021 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, ...

11/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

11/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

11/10/2021 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.

11/10/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

11/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13052 Jennifer hoort hoe Eric een weggelopen tiener met medeleven en empathie behandelt. Adrienne is in het ziekenhuis, 

klaar voor haar operatie. Hope moet Rafe ervan weerhouden Deimos aan te vallen

11/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/10/2021 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1989

11/10/2021 13:45 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en 

vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man 

gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen. 

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946

11/10/2021 15:25 Tijd voor de revue De dokter weet raad (afl.3). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in 

Deurne-Diest. In de sketch van vandaag komen patiënten met allerhande kwalen op consultatie bij een doktersassistent.

11/10/2021 15:40 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.

11/10/2021 15:55 Moatje 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)

11/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8236 In een poging een verzoening te vermijden, zet Thomas druk op Shauna om achter zijn vader aan te gaan. Liam vraagt Steffy 

om hulp om Thomas en zijn gevaarlijke spelletjes te ontmaskeren.

11/10/2021 17:00 Niger - Malta - Canada - Linkeroever Niger - Malta - Canada - Linkeroever

11/10/2021 17:45 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, ...

11/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13053 Chad probeert Abigail te verzekeren dat hij zijn vrouw en hun zoon zal blijven eren. Brady vraagt Marlena om professioneel 

advies over de situatie met Nicole. Steve en Tripp laten een vaderschapstest doen om te zien of Steve inderdaad zijn vader is

11/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8237 Brooke is intens verdrietig en hoopt dat Ridge eindelijk in zal zien dat Thomas niet is veranderd. Terwijl Liam en Steffy 

op zoek zijn naar Vinny, komen ze toevallig Zoe tegen, die de waarheid over Thomas eruit gooit. 

11/10/2021 19:00 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

11/10/2021 19:30 Compostela Compostela 20 jaar later

11/10/2021 20:05 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

11/10/2021 20:20 En Route met Wallonië 2 En Route met Wallonië 2



11/10/2021 20:35 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

11/10/2021 20:55 Temse Retro Temse

11/10/2021 21:35 Temse deel 2 Temse deel 2 - Anno 1995

11/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

11/10/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

11/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/10/2021 23:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

12/10/2021 01:35 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

12/10/2021 02:05 Compostela Compostela 20 jaar later

12/10/2021 02:40 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

12/10/2021 02:55 En Route met Wallonië 2 En Route met Wallonië 2

12/10/2021 03:10 En Route met Wallonië Blankenberge En Route met Wallonië Blankenberge

12/10/2021 03:30 Temse Retro Temse

12/10/2021 04:10 Temse deel 2 Temse deel 2 - Anno 1995

12/10/2021 04:55 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

12/10/2021 05:50 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

12/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

12/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8237 Brooke is intens verdrietig en hoopt dat Ridge eindelijk in zal zien dat Thomas niet is veranderd. Terwijl Liam en Steffy 

op zoek zijn naar Vinny, komen ze toevallig Zoe tegen, die de waarheid over Thomas eruit gooit. 

12/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13053 Chad probeert Abigail te verzekeren dat hij zijn vrouw en hun zoon zal blijven eren. Brady vraagt Marlena om professioneel 

advies over de situatie met Nicole. Steve en Tripp laten een vaderschapstest doen om te zien of Steve inderdaad zijn vader is

12/10/2021 08:00 De Rolkrant 12.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

12/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

12/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

12/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

12/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/10/2021 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, ...

12/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

12/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

12/10/2021 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.

12/10/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

12/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13053 Chad probeert Abigail te verzekeren dat hij zijn vrouw en hun zoon zal blijven eren. Brady vraagt Marlena om professioneel 

advies over de situatie met Nicole. Steve en Tripp laten een vaderschapstest doen om te zien of Steve inderdaad zijn vader is. 

12/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/10/2021 13:10 Hans Hinterseer Hans Hinterseer

12/10/2021 13:55 Baas Gansendonck Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan', 

van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in klinkende 

goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. Gansendonck voelt zich ver 

boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945



12/10/2021 15:40 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.

12/10/2021 15:55 Moatje 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)

12/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8237 Brooke is intens verdrietig en hoopt dat Ridge eindelijk in zal zien dat Thomas niet is veranderd. Terwijl Liam en Steffy 

op zoek zijn naar Vinny, komen ze toevallig Zoe tegen, die de waarheid over Thomas eruit gooit. 

12/10/2021 17:00 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

12/10/2021 17:45 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, ...

12/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13054 Terwijl Deimos de handlanger vertelt de stad te verlaten, dringt JJ er bij Chad op aan met hem samen te werken om Deimos 

te pakken. Nadat hij Jade met Kayla en Joey naar het ziekenhuis heeft gebracht, keert Steve terug naar de loft om Tripps 

vragen te beantwoorden. Abe probeert met Eli te praten namens Valerie, maar de jonge FBI-agent voelt zich te verraden 

door de levenslange leugen van zijn moeder.

12/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8238 Thomas brengt een flinke verandering aan in zijn plan om Hope de zijne te maken. Liam en Steffy halen Zoe over 

om te werken als dubbelagent. 

12/10/2021 19:00 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

12/10/2021 20:00 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door 

tot le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

12/10/2021 20:30 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

12/10/2021 21:25 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

12/10/2021 21:55 Cato en Celestin in Benin 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. 1

12/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

12/10/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

12/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/10/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

13/10/2021 00:15 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

13/10/2021 01:15 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

13/10/2021 01:45 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

13/10/2021 02:45 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

Een beetje opzoekwerk leerde hem dat de Alpijnse wijnen in Savoie Mont Blanc te Frankrijk slechts 10% van de Franse 

wijnproductie betekenen. Maar dat ze er wel 24 verschillende druivensoorten gebruiken. Bens route begint in Aix Les Bains, 

een stad die groot werd tijdens de Belle Epoque, toen de rijken hier aan wellness kwamen doen. Daarna dringt Ben door 

tot le Coeur de Savoie, waar je zelfs wijn uit eieren kan drinken.

13/10/2021 03:10 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

13/10/2021 04:05 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

13/10/2021 04:35 Cato en Celestin in Benin 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. 1

13/10/2021 04:55 Cato en Celestin in Benin 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

13/10/2021 05:10 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

13/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

13/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8238 Thomas brengt een flinke verandering aan in zijn plan om Hope de zijne te maken. Liam en Steffy halen Zoe over 

om te werken als dubbelagent. 

13/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13054 Terwijl Deimos de handlanger vertelt de stad te verlaten, dringt JJ er bij Chad op aan met hem samen te werken om Deimos 

te pakken. Nadat hij Jade met Kayla en Joey naar het ziekenhuis heeft gebracht, keert Steve terug naar de loft om Tripps 

vragen te beantwoorden. Abe probeert met Eli te praten namens Valerie, maar de jonge FBI-agent voelt zich te verraden 

door de levenslange leugen van zijn moeder.

13/10/2021 08:00 De Rolkrant 13.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

13/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

13/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

13/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/10/2021 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, ...

13/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

13/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

13/10/2021 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.

13/10/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

13/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13054 Terwijl Deimos de handlanger vertelt de stad te verlaten, dringt JJ er bij Chad op aan met hem samen te werken om Deimos 

te pakken. Nadat hij Jade met Kayla en Joey naar het ziekenhuis heeft gebracht, keert Steve terug naar de loft om Tripps 

vragen te beantwoorden. Abe probeert met Eli te praten namens Valerie, maar de jonge FBI-agent voelt zich te verraden 

door de levenslange leugen van zijn moeder.

13/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

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

13/10/2021 13:55 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint 

Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen 

hiervoor treft. "De boer die sterft" blikt Nand, een Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, dat voornamelijk 

bestond uit werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen.  1963

13/10/2021 15:15 Boechout Duivensport Boechout Duivensport

13/10/2021 15:40 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.

13/10/2021 15:55 Moatje 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)

13/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8238 Thomas brengt een flinke verandering aan in zijn plan om Hope de zijne te maken. Liam en Steffy halen Zoe over 

om te werken als dubbelagent. 

13/10/2021 17:00 Idonesië - de kempen - Alpen Idonesië - de kempen - Alpen

13/10/2021 17:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

13/10/2021 17:45 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, ...

13/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13055 Adrienne wordt plotseling herinnerd aan wat ze tegen Kate zei toen ze op het punt stond ten onder te gaan: zeg hem dat ik 

van hem hou. Steve vertelt Tripp het officiële verhaal over hoe hij Ava vermoordde terwijl Kayla zich bij Joey zorgen maakt 

dat Jade misschien niet het geheim zal bewaren dat het eigenlijk Joey was die Tripp's moeder vermoordde. 

13/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8239 Hope is verbijsterd als ze ziet hoe Thomas een romantische move maakt richting Zoe. Steffy biedt Zoe haar oude baan bij 

Forrester Creations aan. 

13/10/2021 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

13/10/2021 19:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

13/10/2021 19:55 Mensen van overal In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië. 

We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven. 

13/10/2021 20:30 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de 

Gorges du Verdon een heel speciaal geval.

13/10/2021 20:50 Bellissimo Bellissimo - Parma Aflevering 4/4

13/10/2021 21:10 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

13/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

13/10/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

13/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/10/2021 23:50 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

14/10/2021 00:10 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

14/10/2021 00:30 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

14/10/2021 01:30 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

14/10/2021 02:00 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

14/10/2021 02:25 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

14/10/2021 02:55 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

14/10/2021 03:20 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

14/10/2021 03:45 Mensen van overal In Querida Amazonia gaan we op reis naar afgelegen gebieden aan de oevers van de Amazonerivier in Brazilië. 

We ontdekken de wereld van de 'Ribeirinhos', de mensen die aan de oevers van de rivier leven. 

14/10/2021 04:20 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de 

Gorges du Verdon een heel speciaal geval.

14/10/2021 04:40 Bellissimo Bellissimo - Parma Aflevering 4/4

14/10/2021 05:00 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

14/10/2021 06:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

14/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

14/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8239 Hope is verbijsterd als ze ziet hoe Thomas een romantische move maakt richting Zoe. Steffy biedt Zoe haar oude baan bij 

Forrester Creations aan. 

14/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13055 Adrienne wordt plotseling herinnerd aan wat ze tegen Kate zei toen ze op het punt stond ten onder te gaan: zeg hem dat ik 

van hem hou. Steve vertelt Tripp het officiële verhaal over hoe hij Ava vermoordde terwijl Kayla zich bij Joey zorgen maakt 

dat Jade misschien niet het geheim zal bewaren dat het eigenlijk Joey was die Tripp's moeder vermoordde. 

14/10/2021 08:00 De Rolkrant 14.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

14/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

14/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

14/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

14/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/10/2021 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, ...

14/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

14/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

14/10/2021 12:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

14/10/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

14/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13055 Adrienne wordt plotseling herinnerd aan wat ze tegen Kate zei toen ze op het punt stond ten onder te gaan: zeg hem dat ik 

van hem hou. Steve vertelt Tripp het officiële verhaal over hoe hij Ava vermoordde terwijl Kayla zich bij Joey zorgen maakt 

dat Jade misschien niet het geheim zal bewaren dat het eigenlijk Joey was die Tripp's moeder vermoordde. 

14/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/10/2021 13:15 Doek! Opendoek stelt voor

14/10/2021 13:25 Tijd voor de revue De dokter weet raad (afl.3). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in 

Deurne-Diest. In de sketch van vandaag komen patiënten met allerhande kwalen op consultatie bij een doktersassistent.

14/10/2021 13:40 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader. 

Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. Daarom 

bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een feestje 

georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 

1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer

14/10/2021 15:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Het jaar 1989

14/10/2021 15:40 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.

14/10/2021 15:55 Moatje 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)

14/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8239 Hope is verbijsterd als ze ziet hoe Thomas een romantische move maakt richting Zoe. Steffy biedt Zoe haar oude baan bij 

Forrester Creations aan. 

14/10/2021 17:00 Doek! Opendoek stelt voor

14/10/2021 17:15 Kroon Oil BRC BRC Rallye de Wallonie 2021

14/10/2021 17:45 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, ...

14/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13056 Nicole is stomverbaasd wanneer Brady terugkeert met Tate en haar vertelt dat hij vindt dat ze echt een gezin moeten worden. 

Roman is blij Eric in een goed humeur te zien.  Dario wil met Abigail praten. Eduardo blijft Chloe helpen om Nicole en Holly 

op te sporen.  Eduardo heeft een confrontatie met Deimos...

14/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8240 Hope heeft zo haar twijfels bij de opbloeiende relatie tussen Thomas en Zoe. Liam geeft met tegenzin Hope toestemming 

om Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. 

14/10/2021 19:00 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

14/10/2021 19:25 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

14/10/2021 20:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

14/10/2021 20:55 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

14/10/2021 21:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

14/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 



Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

14/10/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

14/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/10/2021 23:50 Doek! Opendoek stelt voor

15/10/2021 00:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

15/10/2021 00:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Agressie (afl.1) - Hoe is het begonnen? Hitler grijpt de macht en begint zijn verovering van Europa met Oostenrijk, 

Tsjechoslovakije en Polen. 1 september 1939: de start van de 'schemeroorlog', waarbij de legers eindeloos wachten 

in de kou. 

15/10/2021 01:25 Rustig de nacht in We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

15/10/2021 02:35 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

15/10/2021 03:30 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

15/10/2021 03:50 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

15/10/2021 04:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

15/10/2021 05:10 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

15/10/2021 06:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

15/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

15/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8240 Hope heeft zo haar twijfels bij de opbloeiende relatie tussen Thomas en Zoe. Liam geeft met tegenzin Hope toestemming 

om Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. 

15/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13056 Nicole is stomverbaasd wanneer Brady terugkeert met Tate en haar vertelt dat hij vindt dat ze echt een gezin moeten worden. 

Roman is blij Eric in een goed humeur te zien.  Dario wil met Abigail praten. Eduardo blijft Chloe helpen om Nicole en Holly 

op te sporen.  Eduardo heeft een confrontatie met Deimos...

15/10/2021 08:00 De Rolkrant 15.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

15/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

15/10/2021 10:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

15/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/10/2021 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, ...

15/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

15/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

15/10/2021 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.

15/10/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

15/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13056 Nicole is stomverbaasd wanneer Brady terugkeert met Tate en haar vertelt dat hij vindt dat ze echt een gezin moeten worden. 

Roman is blij Eric in een goed humeur te zien.  Dario wil met Abigail praten. Eduardo blijft Chloe helpen om Nicole en Holly 

op te sporen.  Eduardo heeft een confrontatie met Deimos...

15/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/10/2021 13:15 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke

15/10/2021 14:05 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en 

de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster 

in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt



ondertussen een spoor. 1964

15/10/2021 15:40 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.

15/10/2021 15:55 Moatje 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)

15/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8240 Hope heeft zo haar twijfels bij de opbloeiende relatie tussen Thomas en Zoe. Liam geeft met tegenzin Hope toestemming 

om Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. 

15/10/2021 17:00 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

15/10/2021 17:45 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, ...

15/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13057 Nicole en Brady zijn opgeschrikt wanneer Hillary een vreemde man op bezoek brengt. Deimos is woedend wanneer hij van 

Victor verneemt dat Brady op de vlucht is met Nicole. Abigail stelt Chad moeilijke vragen over Deimos. Eric en Jennifer kijken 

reikhalzend uit naar hun afspraakje. Jennifer vertelt Maggie het nieuws dat ze iets met Eric heeft. 

15/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8241 Ridge geeft Brooke de mogelijkheid haar oude leven weer op te pakken. Thomas is er met zijn list helemaal zeker van dat 

Hope snel de zijne zal zijn. 

15/10/2021 19:00 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

15/10/2021 19:30 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

15/10/2021 20:25 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

15/10/2021 21:25 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

15/10/2021 21:55 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

15/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Guy De Pre en gasten Eric Janssen, 

Carlos Alleene, Steph Van Uytvanck

15/10/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

15/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/10/2021 23:50 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

16/10/2021 00:20 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

16/10/2021 00:50 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

16/10/2021 01:45 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

16/10/2021 02:45 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

16/10/2021 03:15 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten ze 

hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. In dit Zwitserse 

kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

16/10/2021 03:35 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

16/10/2021 03:50 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

16/10/2021 04:50 Rustig de nacht in We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

16/10/2021 05:55 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

16/10/2021 06:20 Compostela Compostela 20 jaar later

16/10/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/10/2021 08:00 De Rolkrant 16.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/10/2021 09:50 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

16/10/2021 10:20 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

16/10/2021 10:40 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 



16/10/2021 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, ...

16/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/10/2021 11:15 Yesterday

16/10/2021 11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13054 Terwijl Deimos de handlanger vertelt de stad te verlaten, dringt JJ er bij Chad op aan met hem samen te werken om Deimos 

te pakken. Nadat hij Jade met Kayla en Joey naar het ziekenhuis heeft gebracht, keert Steve terug naar de loft om Tripps 

vragen te beantwoorden. Abe probeert met Eli te praten namens Valerie, maar de jonge FBI-agent voelt zich te verraden 

door de levenslange leugen van zijn moeder.

16/10/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13055 Adrienne wordt plotseling herinnerd aan wat ze tegen Kate zei toen ze op het punt stond ten onder te gaan: zeg hem dat ik 

van hem hou. Steve vertelt Tripp het officiële verhaal over hoe hij Ava vermoordde terwijl Kayla zich bij Joey zorgen maakt 

dat Jade misschien niet het geheim zal bewaren dat het eigenlijk Joey was die Tripp's moeder vermoordde. 

16/10/2021 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 13056 Nicole is stomverbaasd wanneer Brady terugkeert met Tate en haar vertelt dat hij vindt dat ze echt een gezin moeten worden. 

Roman is blij Eric in een goed humeur te zien.  Dario wil met Abigail praten. Eduardo blijft Chloe helpen om Nicole en Holly 

op te sporen.  Eduardo heeft een confrontatie met Deimos...

16/10/2021 13:50 Clip van de dag Muziekclip van de dag

16/10/2021 13:55 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

16/10/2021 14:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/10/2021 14:15 De Ordonnans Al vanaf zijn kinderjaren droomt Bobbejaan van Buffalo Bill, cowboys en indianen en als volwassen man besluit hij om in zijn 

cowboykostuum met gitaar onder de arm naar de grote stad trekken om er zijn succes als liedjeszanger te beproeven. 

Het geluk zit hem echter niet mee en hij zal een baantje krijgen als zanger in een bar. Daar ontmoet hij professor Dreistein 

die Bobbejaan met een tijdmachine terugzendt naar het verleden. Hij komt terecht in het hoofdkwartier van Napoleon 

in het jaar 1801 waar hij verliefd wordt op Colette. 1962. Komedie geregisseerd door Charles Frank met Bobbejaan 

Schoepen, Louis Vervoort en Nand Buyl

16/10/2021 15:50 Raymond Ceulemans 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.

16/10/2021 16:20 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

16/10/2021 16:40 Eclips en Vrienden BV - Wendy Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Wendy te gast. 

16/10/2021 17:10 Moatje 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)

16/10/2021 17:40 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

16/10/2021 18:00 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)

16/10/2021 18:30 Tijd voor de revue De dokter weet raad (afl.3). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in 

Deurne-Diest. In de sketch van vandaag komen patiënten met allerhande kwalen op consultatie bij een doktersassistent.

16/10/2021 18:50 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, ...

16/10/2021 18:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

16/10/2021 20:00 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

16/10/2021 20:30 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

16/10/2021 21:30 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden



16/10/2021 22:00 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement Savoie 

Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

16/10/2021 22:25 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

16/10/2021 22:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

16/10/2021 23:10 Wafelijzers en schietgeweren 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.

16/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/10/2021 23:50 Kroniek van een vreemde ontmoeting 18+ Kroniek van een vreemde ontmoeting  speelfilm 1985 - 18+

17/10/2021 00:25 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 

aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich aan 

de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 

1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel 16+

17/10/2021 02:10 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

17/10/2021 02:35 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)

17/10/2021 03:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

17/10/2021 04:05 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

17/10/2021 04:35 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

17/10/2021 05:35 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

17/10/2021 06:05 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

17/10/2021 06:35 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

17/10/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/10/2021 08:00 De Rolkrant 17.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/10/2021 09:00 Oktobergebed uit Scherpenheuvel Gebed uit Scherpenheuvel oktober 2021

17/10/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

17/10/2021 10:20 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

17/10/2021 11:20 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, ...

17/10/2021 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

17/10/2021 12:15 Pareltjes Pareltjes van muziek 

17/10/2021 13:00 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

17/10/2021 13:50 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

17/10/2021 14:00 Na de liefde De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste 

Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af. 

Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos 

in Brussel rond. 1983. 

17/10/2021 15:30 De Gouden Gordel De Gouden Gordel

17/10/2021 15:50 Eclips en Vrienden Zorg - Beweging en Voeding Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

17/10/2021 16:15 Lachen geblazen Lachen geblazen

17/10/2021 16:30 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

17/10/2021 16:45 En Route met Wallonië 2 En Route met Wallonië 2

17/10/2021 17:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

17/10/2021 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

17/10/2021 18:05 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, ...

17/10/2021 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/10/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8238 Thomas brengt een flinke verandering aan in zijn plan om Hope de zijne te maken. Liam en Steffy halen Zoe over om te 

werken als dubbelagent. 

17/10/2021 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8239 Hope is verbijsterd als ze ziet hoe Thomas een romantische move maakt richting Zoe. Steffy biedt Zoe haar oude baan bij 

Forrester Creations aan. 

17/10/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8240 Hope heeft zo haar twijfels bij de opbloeiende relatie tussen Thomas en Zoe. Liam geeft met tegenzin Hope toestemming 

om Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. 

17/10/2021 19:40 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

17/10/2021 20:35 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

17/10/2021 21:35 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

17/10/2021 21:50 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

17/10/2021 22:50 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door 

UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

17/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/10/2021 23:50 Jonny en Jesssy In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar, 

maar nog meer van zijn auto. Deze passie werd zo groot dat Jessy met hem breekt. Zij gaat werken in een bar die door 

drugshandelaars wordt bezocht. Op een dag ziet Jonny haar weer. Hij komt in een gevecht terecht waarbij een man wordt 

vermoord. De politie houdt hem aan en laat hem terechtstaan. De jury veroordeelt hem en hij wordt opgesloten. 1972

18/10/2021 01:35 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

18/10/2021 02:45 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

18/10/2021 03:40 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

18/10/2021 04:40 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

18/10/2021 04:55 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

18/10/2021 05:50 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

gedragen wordt. En die natuur mag je lekker ongerept noemen: de Niedersächsiche Waddenzee werd sinds 2009 door 

UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

18/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

18/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8241 Ridge geeft Brooke de mogelijkheid haar oude leven weer op te pakken. Thomas is er met zijn list helemaal zeker van dat 

Hope snel de zijne zal zijn. 

18/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13057 Nicole en Brady zijn opgeschrikt wanneer Hillary een vreemde man op bezoek brengt. Deimos is woedend wanneer hij van 

Victor verneemt dat Brady op de vlucht is met Nicole. Abigail stelt Chad moeilijke vragen over Deimos. Eric en Jennifer kijken 

reikhalzend uit naar hun afspraakje. Jennifer vertelt Maggie het nieuws dat ze iets met Eric heeft. 


