
18/10/2021 08:00 De Rolkrant 18.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/10/2021 09:50 Barmhartigheid Barmhartigheid, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

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

18/10/2021 10:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

18/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/10/2021 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, ...

18/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

18/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

18/10/2021 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.

18/10/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

18/10/2021 12:20 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. 

18/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/10/2021 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn 

18/10/2021 13:45 De Obool Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven 

heeft hij motorpech. Hij slaagt er niet in om de wagen terug op gang te brengen. Plots ziet hij als in een fata morgana het 

puin van een oud paleis. Hij strompelt ernaar toe en ontmoet allerlei vreemde mensen. 1966. Rik Kuijpers

18/10/2021 15:20 Tijd voor de revue Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

In de sketch van vandaag wordt gepatenteerde vrijgezel Lewie drie trouwlustige dames aangeboden.

18/10/2021 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.

18/10/2021 15:55 Pasen Komedie (afl 1). 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

18/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/10/2021 16:35 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. 

18/10/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

18/10/2021 17:30 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

18/10/2021 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, ...

18/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13058 Abigail en Chad willen hun geloften te vernieuwen. Voordat ze naar hun dubbele date met Paul en Sonny gaan, 

horen JJ en Lani dat Eli contact heeft opgenomen met de FBI over de aanhoudende misdaadgolf in Salem.

18/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8242 Thomas roept de familie bij elkaar en vertelt hoe dankbaar hij is voor hun steun. Brooke krijgt een onverwachte verrassing 

als ze Steffy confronteert met het opnieuw inhuren van Zoe.

18/10/2021 19:00 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

18/10/2021 19:30 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

18/10/2021 20:30 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay



18/10/2021 21:05 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

18/10/2021 21:20 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

18/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

18/10/2021 23:10 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 1)

18/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

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

19/10/2021 01:35 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

19/10/2021 02:05 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

19/10/2021 03:05 En Route Handen uit de mouwen Burkina Faso - Nepal - Urugay

19/10/2021 03:40 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

19/10/2021 03:55 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

19/10/2021 04:50 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.

19/10/2021 05:50 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

19/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

19/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8242 Thomas roept de familie bij elkaar en vertelt hoe dankbaar hij is voor hun steun. Brooke krijgt een onverwachte verrassing 

als ze Steffy confronteert met het opnieuw inhuren van Zoe.

19/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13058 Abigail en Chad willen hun geloften te vernieuwen. Voordat ze naar hun dubbele date met Paul en Sonny gaan, 

horen JJ en Lani dat Eli contact heeft opgenomen met de FBI over de aanhoudende misdaadgolf in Salem.

19/10/2021 08:00 De Rolkrant 19.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/10/2021 09:50 Galilei 400 Galilei 400 - Waar ligt het gezag ?

19/10/2021 09:51 Kerk in Nood Zusters uit Syrië. 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. 

19/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

19/10/2021 10:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

19/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/10/2021 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, ...

19/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

19/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

19/10/2021 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.

19/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13058 Abigail en Chad willen hun geloften te vernieuwen. Voordat ze naar hun dubbele date met Paul en Sonny gaan, 

horen JJ en Lani dat Eli contact heeft opgenomen met de FBI over de aanhoudende misdaadgolf in Salem.

19/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/10/2021 13:10 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

19/10/2021 14:00 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van 

een begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben, 

Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

19/10/2021 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.

19/10/2021 15:55 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

19/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8242 Thomas roept de familie bij elkaar en vertelt hoe dankbaar hij is voor hun steun. Brooke krijgt een onverwachte verrassing 

als ze Steffy confronteert met het opnieuw inhuren van Zoe.

19/10/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 2 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta, Noorwegen

19/10/2021 17:30 Namibië - Oeganda - Bierbrouwen Namibië, Oeganda, Bierbrouwen - En Route

19/10/2021 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, ...

19/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13059 Nicole vertelt Brady dat Hillary haar in vertrouwen heeft genomen. Steve en Kayla brengen Hope en Rafe op de hoogte van 

de komst van Tripp en het feit dat Steve hem moest vertellen dat hij (Steve) zijn biologische moeder, Ava, heeft vermoord.

19/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8243 Hope is gemanipuleerd en ziet geen andere mogelijkheid meer dan Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. Brooke is 

door Liam niet betrokken bij zijn plan om te bewijzen waar Thomas mee bezig is en confronteert hem daarmee.

19/10/2021 19:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

19/10/2021 20:00 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

19/10/2021 20:25 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

19/10/2021 21:20 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

19/10/2021 21:50 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

19/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

19/10/2021 23:10 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 2)

19/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/10/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

20/10/2021 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.

20/10/2021 01:15 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

20/10/2021 01:35 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

20/10/2021 02:35 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

20/10/2021 03:00 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

20/10/2021 03:55 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

20/10/2021 04:25 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

20/10/2021 04:40 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

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

20/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8243 Hope is gemanipuleerd en ziet geen andere mogelijkheid meer dan Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. Brooke is 

door Liam niet betrokken bij zijn plan om te bewijzen waar Thomas mee bezig is en confronteert hem daarmee.

20/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13059 Nicole vertelt Brady dat Hillary haar in vertrouwen heeft genomen. Steve en Kayla brengen Hope en Rafe op de hoogte van 

de komst van Tripp en het feit dat Steve hem moest vertellen dat hij (Steve) zijn biologische moeder, Ava, heeft vermoord.

20/10/2021 08:00 De Rolkrant 20.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/10/2021 09:50 Jezustriologie Braambos - Jezustriologie

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



20/10/2021 10:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

20/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/10/2021 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, ...

20/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

20/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

20/10/2021 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.

20/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13059 Nicole vertelt Brady dat Hillary haar in vertrouwen heeft genomen. Steve en Kayla brengen Hope en Rafe op de hoogte van 

de komst van Tripp en het feit dat Steve hem moest vertellen dat hij (Steve) zijn biologische moeder, Ava, heeft vermoord.

20/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/10/2021 13:10 Pareltjes Pareltjes van muziek 

20/10/2021 13:55 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat 

gehuurd dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn 

vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die er 

helemaal niet zijn. 1961. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers

20/10/2021 15:20 Big Bill blues The film shows Big Bill (William) Broonzy singing and playing the blues in a Brussels cellar. This short essay is the only film 

about Big Bill. 1956

20/10/2021 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.

20/10/2021 15:55 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

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

20/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8243 Hope is gemanipuleerd en ziet geen andere mogelijkheid meer dan Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. Brooke is 

door Liam niet betrokken bij zijn plan om te bewijzen waar Thomas mee bezig is en confronteert hem daarmee.

20/10/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

20/10/2021 17:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

20/10/2021 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, ...

20/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13060 Na een close call met Hillary, wordt Nicole's pornoverleden geheim gehouden. Maar Scooter kent de waarheid... Na een 

nachtmerrie, vindt Abigail Chad aan het werk. Gabi vertelt Eli dat ze denkt dat hij enkel in haar geïnteresseerd is omdat hij 

haar familie onderzoekt. Ciara is verrast wanneer de matchmaking app haar koppelt aan Wyatt, die ongelooflijk perfect 

voor haar lijkt.

20/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8244 Sally heeft er zin in om het tegen Thomas op nemen bij het ontwerpen voor de nieuwe modeshow. Hope komt met Thomas 

overeen dat zij op Douglas past, zodat hij op een romantische date kan met Zoe. 

20/10/2021 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)

20/10/2021 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

20/10/2021 19:50 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

20/10/2021 20:20 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

20/10/2021 20:40 En Route En route najaar 



20/10/2021 21:20 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

20/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

20/10/2021 23:10 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 3)

20/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/10/2021 23:50 Smaakmakkers winter 2020 En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

21/10/2021 00:05 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 1/4)

21/10/2021 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.

21/10/2021 01:30 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

21/10/2021 02:05 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

21/10/2021 02:30 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

21/10/2021 02:55 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)

21/10/2021 03:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

21/10/2021 03:45 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

21/10/2021 04:15 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster van de 

Franse presidentsvrouwen.

21/10/2021 04:35 En Route En route najaar 

21/10/2021 05:15 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

21/10/2021 06:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

21/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

21/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8244 Sally heeft er zin in om het tegen Thomas op nemen bij het ontwerpen voor de nieuwe modeshow. Hope komt met Thomas 

overeen dat zij op Douglas past, zodat hij op een romantische date kan met Zoe. 

21/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13060 Na een close call met Hillary, wordt Nicole's pornoverleden geheim gehouden. Maar Scooter kent de waarheid... Na een 

nachtmerrie, vindt Abigail Chad aan het werk. Gabi vertelt Eli dat ze denkt dat hij enkel in haar geïnteresseerd is omdat hij 

haar familie onderzoekt. Ciara is verrast wanneer de matchmaking app haar koppelt aan Wyatt, die ongelooflijk perfect 

voor haar lijkt.

21/10/2021 08:00 De Rolkrant 21.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/10/2021 09:50 Avonturiers voor God Op bezoek bij avonturies voor God (deel 2)

21/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

21/10/2021 10:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

21/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/10/2021 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, ...

21/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

21/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

21/10/2021 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.

21/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13060 Na een close call met Hillary, wordt Nicole's pornoverleden geheim gehouden. Maar Scooter kent de waarheid... Na een 

nachtmerrie, vindt Abigail Chad aan het werk. Gabi vertelt Eli dat ze denkt dat hij enkel in haar geïnteresseerd is omdat hij 

haar familie onderzoekt. Ciara is verrast wanneer de matchmaking app haar koppelt aan Wyatt, die ongelooflijk perfect 

voor haar lijkt.



21/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/10/2021 13:10 Doek! Opendoek stelt voor

21/10/2021 13:20 Tijd voor de revue Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

In de sketch van vandaag wordt gepatenteerde vrijgezel Lewie drie trouwlustige dames aangeboden.

21/10/2021 13:40 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. 

21/10/2021 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn 

21/10/2021 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.

21/10/2021 15:55 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

21/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8244 Sally heeft er zin in om het tegen Thomas op nemen bij het ontwerpen voor de nieuwe modeshow. Hope komt met Thomas 

overeen dat zij op Douglas past, zodat hij op een romantische date kan met Zoe. 

21/10/2021 17:00 Doek! Opendoek stelt voor

21/10/2021 17:05 Belcar Historic Cup Belcar Historic Cup ADAC Westfalen Trophy Nürburgring

21/10/2021 17:15 Kroon Oil BRC BRC Sezoensrally

21/10/2021 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, ...

21/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13061 Chad en Abigail's familiedag met Thomas wordt onderbroken door Kate. Kate loopt Eduardo tegen het lijf, en weet dat hij 

haar jaloers probeert te maken door met Chloe samen te zijn. Deimos draagt Sonny over als CEO van Basic Black. 

Sonny vraagt Chad of hij Deimos in elkaar heeft laten slaan, en Chad geeft het toe.

21/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8245 Zoe gaat helemaal op in het moment tijdens haar romantische nacht met Thomas. Liam maakt zich zorgen als Hope hem 

vertelt over de date van Thomas en Zoe. Hij is bang dat Zoe niet gefocust kan blijven. 

21/10/2021 19:00 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

21/10/2021 19:30 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

21/10/2021 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

21/10/2021 21:05 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

21/10/2021 22:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

21/10/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder 

en gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

21/10/2021 23:10 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 4)

21/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/10/2021 23:50 Doek! Opendoek stelt voor

22/10/2021 00:10 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

22/10/2021 00:25 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

22/10/2021 01:25 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

22/10/2021 02:55 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

22/10/2021 03:15 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 



30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

22/10/2021 03:45 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

22/10/2021 04:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

22/10/2021 05:10 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

22/10/2021 06:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

22/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

22/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8245 Zoe gaat helemaal op in het moment tijdens haar romantische nacht met Thomas. Liam maakt zich zorgen als Hope hem 

vertelt over de date van Thomas en Zoe. Hij is bang dat Zoe niet gefocust kan blijven. 

22/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13061 Chad en Abigail's familiedag met Thomas wordt onderbroken door Kate. Kate loopt Eduardo tegen het lijf, en weet dat hij 

haar jaloers probeert te maken door met Chloe samen te zijn. Deimos draagt Sonny over als CEO van Basic Black. 

Sonny vraagt Chad of hij Deimos in elkaar heeft laten slaan, en Chad geeft het toe.

22/10/2021 08:00 De Rolkrant 22.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/10/2021 09:45 Kerk in Nood Zusters uit Bolivië. 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.

22/10/2021 09:50 Avonturiers voor God deel 3 Avonturiers voor God deel 3

22/10/2021 10:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

22/10/2021 10:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

22/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

22/10/2021 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, ...

22/10/2021 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/10/2021 11:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

22/10/2021 12:00 Clip van de dag Muziekclip van de dag

22/10/2021 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.

22/10/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13061 Chad en Abigail's familiedag met Thomas wordt onderbroken door Kate. Kate loopt Eduardo tegen het lijf, en weet dat hij 

haar jaloers probeert te maken door met Chloe samen te zijn. Deimos draagt Sonny over als CEO van Basic Black. 

Sonny vraagt Chad of hij Deimos in elkaar heeft laten slaan, en Chad geeft het toe.

22/10/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/10/2021 13:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

22/10/2021 13:55 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 

22/10/2021 15:20 Toilettes pour le bal De man wacht op zijn vrouw die haar klaarmaakt voor het bal. 1971

22/10/2021 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.

22/10/2021 15:55 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

22/10/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/10/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8245 Zoe gaat helemaal op in het moment tijdens haar romantische nacht met Thomas. Liam maakt zich zorgen als Hope hem 

vertelt over de date van Thomas en Zoe. Hij is bang dat Zoe niet gefocust kan blijven. 



22/10/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

22/10/2021 17:30 Uw verhaal: Burn Out Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

22/10/2021 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, ...

22/10/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13062 Hope en Rafe ruziën over haar plan om Deimos te pakken te krijgen via het afluisterapparaat dat ze heeft geplaatst. 

Maggie praat ook met Hope over Deimos. Paul is bezorgd over Sonny's voortdurende obsessie om Deimos te vernietigen.

22/10/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8246 Thomas zet weer een tandje bij in zijn Hope-plan, door de volgende stap te zetten in zijn relatie met Zoe. 

Brooke en Ridge halen herinneringen op. 

22/10/2021 19:00 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

22/10/2021 19:30 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

22/10/2021 20:30 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

22/10/2021 21:15 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. 

22/10/2021 21:45 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

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

22/10/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Walter De Donder en 

gasten Luc De Visschere, Tensie Pellaerts en John Terra.

22/10/2021 23:10 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 5)

22/10/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/10/2021 23:50 En Route Mooiste bestemmingen op aarde 

23/10/2021 00:20 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

23/10/2021 00:50 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

23/10/2021 01:20 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. 

23/10/2021 01:55 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

23/10/2021 02:50 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

23/10/2021 03:20 Oostenrijk 2021 Ben Roelants op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

23/10/2021 03:40 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.

23/10/2021 04:40 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

23/10/2021 05:45 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

23/10/2021 06:30 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

23/10/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/10/2021 08:00 De Rolkrant 23.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/10/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/10/2021 09:50 Land van Sint-Franciscus Land van Sint-Franciscus

23/10/2021 10:20 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

23/10/2021 10:45 Eclips TV In Beweging Afl. 2 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

23/10/2021 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, ...

23/10/2021 11:05 Doek! Opendoek stelt voor

23/10/2021 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn

23/10/2021 11:50 De Dingen Des Levens Afl. 13059 Nicole vertelt Brady dat Hillary haar in vertrouwen heeft genomen. Steve en Kayla brengen Hope en Rafe op de hoogte van 

de komst van Tripp en het feit dat Steve hem moest vertellen dat hij (Steve) zijn biologische moeder, Ava, heeft vermoord.



23/10/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13060 Na een close call met Hillary, wordt Nicole's pornoverleden geheim gehouden. Maar Scooter kent de waarheid... Na een 

nachtmerrie, vindt Abigail Chad aan het werk. Gabi vertelt Eli dat ze denkt dat hij enkel in haar geïnteresseerd is omdat hij 

haar familie onderzoekt. Ciara is verrast wanneer de matchmaking app haar koppelt aan Wyatt, die ongelooflijk perfect 

voor haar lijkt.

23/10/2021 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 13061 Chad en Abigail's familiedag met Thomas wordt onderbroken door Kate. Kate loopt Eduardo tegen het lijf, en weet dat hij 

haar jaloers probeert te maken door met Chloe samen te zijn. Deimos draagt Sonny over als CEO van Basic Black. 

Sonny vraagt Chad of hij Deimos in elkaar heeft laten slaan, en Chad geeft het toe.

23/10/2021 13:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/10/2021 14:00 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. 

23/10/2021 15:15 Boskaatje Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf te 

verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens 

de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre. 

België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel.

23/10/2021 16:45 Eclips en Vrienden BV - Roel van Bambost Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Roel van Bambost te gast. 

23/10/2021 17:05 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.

23/10/2021 17:25 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

23/10/2021 17:55 Op bezoek naar Kasterlee Op bezoek naar Kasterlee

23/10/2021 18:10 Zuid-Afrika 3 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 3)

23/10/2021 18:35 Tijd voor de revue Blind date-show (afl. 4). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in Deurne-Diest. 

In de sketch van vandaag wordt gepatenteerde vrijgezel Lewie drie trouwlustige dames aangeboden.

23/10/2021 18:55 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, ...

23/10/2021 19:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

23/10/2021 20:00 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

23/10/2021 20:30 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

23/10/2021 21:30 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.

23/10/2021 22:00 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.

23/10/2021 22:25 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

23/10/2021 22:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

23/10/2021 23:10 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)

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

23/10/2021 23:50 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de 

Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis 



genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en 

enkele notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt 

zich met alle mogelijke middelen. 2011

24/10/2021 01:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

24/10/2021 02:30 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

24/10/2021 03:35 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

24/10/2021 04:05 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

24/10/2021 05:05 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.

24/10/2021 05:35 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.

24/10/2021 06:00 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

24/10/2021 06:35 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

24/10/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/10/2021 08:00 De Rolkrant 24.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/10/2021 09:00 Abdij Averbode Op bezoek bij de Abdij Averbode te Scherpenheuvel-Zichem

24/10/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

24/10/2021 10:10 Herbert Praatprogramma 'Herbert' - Thema van de week: 'jong dementie' - Gezamenlijk initiatief van Ment Tv en Eclips Tv - Deel 1

24/10/2021 11:00 Herbert Praatprogramma 'Herbert' - Thema van de week: 'jong dementie' - Gezamenlijk initiatief van Ment Tv en Eclips Tv - deel 2

24/10/2021 11:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

24/10/2021 12:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/10/2021 12:45 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, ...

24/10/2021 12:46 Lachen geblazen Lachen geblazen

24/10/2021 12:55 Pareltjes Pareltjes van muziek 

24/10/2021 13:35 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

24/10/2021 14:25 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de 

Eerste Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis 

genomen, maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en 

enkele notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt 

zich met alle mogelijke middelen. 2011

24/10/2021 15:55 Eclips en Vrienden Zorg - Geluksprofessor Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector.

24/10/2021 16:20 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

24/10/2021 17:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

24/10/2021 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

24/10/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/10/2021 18:10 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, ...

24/10/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8243 Hope is gemanipuleerd en ziet geen andere mogelijkheid meer dan Thomas haar modelijn te laten ontwerpen. Brooke is 

door Liam niet betrokken bij zijn plan om te bewijzen waar Thomas mee bezig is en confronteert hem daarmee.

24/10/2021 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8244 Sally heeft er zin in om het tegen Thomas op nemen bij het ontwerpen voor de nieuwe modeshow. Hope komt met Thomas 

overeen dat zij op Douglas past, zodat hij op een romantische date kan met Zoe. 

24/10/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8245 Zoe gaat helemaal op in het moment tijdens haar romantische nacht met Thomas. Liam maakt zich zorgen als Hope hem 

vertelt over de date van Thomas en Zoe. Hij is bang dat Zoe niet gefocust kan blijven. 

24/10/2021 19:40 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

24/10/2021 20:35 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen



24/10/2021 21:30 En Route Cruises En route Cruises

24/10/2021 21:50 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

24/10/2021 22:45 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.

24/10/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

24/10/2021 23:50 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een jachtpartij

dodelijk te laten verongelukken. 

1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

25/10/2021 01:05 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.

25/10/2021 02:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

25/10/2021 02:35 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

25/10/2021 03:30 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

25/10/2021 04:25 En Route Cruises En route Cruises

25/10/2021 04:45 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

25/10/2021 05:45 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.

25/10/2021 06:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

25/10/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8246 Thomas zet weer een tandje bij in zijn Hope-plan, door de volgende stap te zetten in zijn relatie met Zoe. 

Brooke en Ridge halen herinneringen op. 

25/10/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13062 Hope en Rafe ruziën over haar plan om Deimos te pakken te krijgen via het afluisterapparaat dat ze heeft geplaatst. 

Maggie praat ook met Hope over Deimos. Paul is bezorgd over Sonny's voortdurende obsessie om Deimos te vernietigen.


