
15/11/2021 8:00 De Rolkrant 15.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/11/2021 9:50 Leven vanuit een diep vertrouwen Leven vanuit een diep vertrouwen, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

15/11/2021 10:15 Dicte Bloedband (deel 1/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede dood lijkt 

te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze informatie van 

hem heeft losgepeuterd zonder hem te melden dat ze een misdaadverslaggeefster is. Hij probeert haar bij de zaak weg 

te houden, maar Dicte laat zich niet aan de kant zetten... Al snel ontdekt zij dat Danijela niet de enige zwangere Bosnische 

vrouw in Aarhus was die iets te vrezen had. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.

15/11/2021 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, ...

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

15/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

15/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

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

15/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13077 Brady en Nicole vinden gelukzaligheid in Canada, maar hun nieuwe manier van leven wordt kortgesloten door een kogel en 

een ongewenste indringer. Steve en Kayla proberen Tripp te bereiken. Tripp is openhartig tegen Jade en zij verdedigt Steve, 

maar maakt een foutje. Het is duidelijk dat Gabi worstelt met haar gevoelens voor Chad.

15/11/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/11/2021 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn

15/11/2021 13:55 The Maria Lang Mysteries Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine 

vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck 

in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam van een van de gasten. 

Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  Zesdelige televisieserie naar de boeken van de 

Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

15/11/2021 15:30 Retro Eclips: De Stem Der Stilte Retro De Stem Der Stilte

15/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

15/11/2021 16:00 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)

15/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8261 Eric gooit nog wat olie op het vuur bij Quinn als hij haar nieuws brengt over Shauna. Steffy wil Liam de waarheid vertellen, 

maar Thomas bemoeit zich ermee en belooft haar de uitkomst die ze verdient. 

15/11/2021 16:55 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. 

15/11/2021 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, ...

15/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13078 Holly en Nicole worden ontvoerd, en Brady blijft alleen achter. Sonny en Paul krijgen het adres van Brady en Nicole van de 

Kiriakis handlanger. Abigail begint Chad te bellen maar verliest haar moed en verbreekt de verbinding voordat hij opneemt. 

Chad komt Eli en Gabi zoenend tegen.

15/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8262 Sally is neerslachtig omdat het qua werk én privé niet zo goed gaat. Ze besluit zichzelf op de eerste plek te zetten. 

Quinn maakt het Eric en Ridge heel duidelijk dat ze geen stapje terug doet, zeker niet voor Brooke.



15/11/2021 19:00 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

15/11/2021 19:10 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

15/11/2021 19:45 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

15/11/2021 20:00 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

15/11/2021 21:05 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

15/11/2021 21:35 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

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

15/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

15/11/2021 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.

15/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/11/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

16/11/2021 1:30 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

16/11/2021 1:40 Op Bezoek: Rodeo on Costa Rica Rodeo on Costa Rica

16/11/2021 1:55 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

16/11/2021 3:00 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

16/11/2021 3:30 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

16/11/2021 4:10 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.

16/11/2021 5:55 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

16/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

16/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8262 Sally is neerslachtig omdat het qua werk én privé niet zo goed gaat. Ze besluit zichzelf op de eerste plek te zetten. 

Quinn maakt het Eric en Ridge heel duidelijk dat ze geen stapje terug doet, zeker niet voor Brooke.

16/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13078 Holly en Nicole worden ontvoerd, en Brady blijft alleen achter. Sonny en Paul krijgen het adres van Brady en Nicole van de 

Kiriakis handlanger. Abigail begint Chad te bellen maar verliest haar moed en verbreekt de verbinding voordat hij opneemt. 

Chad komt Eli en Gabi zoenend tegen.

16/11/2021 8:00 De Rolkrant 16.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/11/2021 9:00 Vieringen van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk Vieringen op dinsdag van Sint-Antonius vanuit de OLV-kerk in Sint-Truiden. 

16/11/2021 9:50 Kerk in Nood Zusters uit Kazachstan. 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.

16/11/2021 9:55 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

16/11/2021 10:05 Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen

16/11/2021 10:15 Dicte Bloedband (deel 2/2). Dicte ontdekt het lichaam van Danijela, een jonge Bosnische vrouw die na een keizersnede dood lijkt 

te zijn gebloed. John Wagner, de rechercheur die op de zaak wordt gezet, krijgt een hekel aan Dicte omdat ze informatie van 

hem heeft losgepeuterd zonder hem te melden dat ze een misdaadverslaggeefster is. Hij probeert haar bij de zaak weg 

te houden, maar Dicte laat zich niet aan de kant zetten... Al snel ontdekt zij dat Danijela niet de enige zwangere Bosnische 

vrouw in Aarhus was die iets te vrezen had. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.

16/11/2021 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, ...

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

16/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

16/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

16/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

16/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13078 Holly en Nicole worden ontvoerd, en Brady blijft alleen achter. Sonny en Paul krijgen het adres van Brady en Nicole van de 

Kiriakis handlanger. Abigail begint Chad te bellen maar verliest haar moed en verbreekt de verbinding voordat hij opneemt. 



Chad komt Eli en Gabi zoenend tegen.

16/11/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/11/2021 13:25 André Hazes Anders Muziekspecial met André Hazes Anders

16/11/2021 13:45 The Maria Lang Mysteries Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor het huwelijk 

verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar later dood aan met een 

boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is want iedereen blijkt wel 

iets te verbergen hebben. 

16/11/2021 15:15 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

16/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

16/11/2021 16:00 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)

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

16/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8262 Sally is neerslachtig omdat het qua werk én privé niet zo goed gaat. Ze besluit zichzelf op de eerste plek te zetten. 

Quinn maakt het Eric en Ridge heel duidelijk dat ze geen stapje terug doet, zeker niet voor Brooke.

16/11/2021 16:55 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.

16/11/2021 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, ...

16/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13079 Lani wil achter JJ's rug om Snake ontmoeten, maar JJ is zijn partner een stap voor als hij haar opspoort. Tripp vermoedt 

dat Steve niet degene is die Ava heeft vermoord, maar de dader beschermt. Chad en Kate beramen een plan om een 

antiquiteit te stelen die Deimos begeert, geen van beiden bezorgd dat het object vervloekt kan zijn. 

16/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8263 Katie adviseert Wyatt over Flo en Sally en verzekert hem dat Sally een vechter is. Het komt tot een confrontatie tussen 

Brooke en Quinn, die allebei een claim leggen op de familie Forrester.

16/11/2021 19:00 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

16/11/2021 19:10 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

16/11/2021 20:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

16/11/2021 20:30 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

16/11/2021 21:30 Rijndal Rijndal

16/11/2021 22:00 En Route Lac De Virelles En Route Lac De Virelles 

16/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

16/11/2021 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.

16/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/11/2021 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

17/11/2021 0:05 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 1/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in

gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

17/11/2021 0:55 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.

17/11/2021 2:10 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

17/11/2021 2:20 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)



17/11/2021 3:20 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

17/11/2021 3:45 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

17/11/2021 4:45 Rijndal Rijndal

17/11/2021 5:15 En Route Lac De Virelles En Route Lac De Virelles 

17/11/2021 5:35 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

17/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

17/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8263 Katie adviseert Wyatt over Flo en Sally en verzekert hem dat Sally een vechter is. Het komt tot een confrontatie tussen 

Brooke en Quinn, die allebei een claim leggen op de familie Forrester.

17/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13079 Lani wil achter JJ's rug om Snake ontmoeten, maar JJ is zijn partner een stap voor als hij haar opspoort. Tripp vermoedt 

dat Steve niet degene is die Ava heeft vermoord, maar de dader beschermt. Chad en Kate beramen een plan om een 

antiquiteit te stelen die Deimos begeert, geen van beiden bezorgd dat het object vervloekt kan zijn. 

17/11/2021 8:00 De Rolkrant 17.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/11/2021 9:50 Mensen van overal In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke 

omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.

17/11/2021 10:15 Dicte Risico (deel 1/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar buurvrouw. 

In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt te hebben gepleegd. 

Maar Dicte ontdekt al snel dat niet alles is wat het lijkt. Dat geldt zowel voor de doodsoorzaak van Inger als voor het leven 

dat zij voor de buitenwereld leidde. Wanneer Dicte nader onderzoek doet, ontstaat het beeld van een vrouw met strenge 

geloofsovertuigingen, een misselijkmakende familiegeschiedenis en perverse seksuele neigingen. Terwijl Dicte al haar 

energie steekt in het vinden van de vermiste dochter van Inger, komt een leerling uit de klas in het middelpunt van Wagners 

onderzoek te staan. Ze zijn er beiden van overtuigd dat ze op het juiste spoor zijn, maar dan neemt de zaak opnieuw een 

onverwachte wending. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.

17/11/2021 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, ...

17/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

17/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

17/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

17/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13079 Lani wil achter JJ's rug om Snake ontmoeten, maar JJ is zijn partner een stap voor als hij haar opspoort. Tripp vermoedt dat 

Steve niet degene is die Ava heeft vermoord, maar de dader beschermt. Chad en Kate beramen een plan om een antiquiteit 

te stelen die Deimos begeert, geen van beiden bezorgd dat het object vervloekt kan zijn. 

17/11/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/11/2021 13:15 Pareltjes Pareltjes van muziek 

17/11/2021 14:00 The Maria Lang Mysteries Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen in Einars woonplaats 

Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van Pucks vader,

 professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het gazon die met 

een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

17/11/2021 15:30 Sabotage Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde in het 

saboteren van het spoorwegnet. 1945

17/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

17/11/2021 16:00 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)



17/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8263 Katie adviseert Wyatt over Flo en Sally en verzekert hem dat Sally een vechter is. Het komt tot een confrontatie tussen 

Brooke en Quinn, die allebei een claim leggen op de familie Forrester.

17/11/2021 16:55 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Schok (afl. 3) - De oorlog met onderzeeboten, de oorlog in de woestijn, operatie 'Barbarossa', de 'Blitzkrieg in Rusland. 

Hitler denkt in drie maan Stalin's Rusland te kunnen veroveren. Met de Japanse aanval op Pearl Harbor breidt de oorlog 

zich uit.

17/11/2021 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, ...

17/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13080 Victor is er getuige van dat Eric en Jennifer met elkaar omgaan en veroordeelt Eric voor Daniel's dood. JJ komt op tijd om 

Lani te redden van Snake, maar niet van haar overdosis. Rafe neemt Hope mee naar de lunch van de familie Hernandez en 

Dario's woede over de arrestatie van hun vader dreigt de familie uit elkaar te scheuren.

17/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8264 Quinn verliest de strijd met haar innerlijke demonen, totdat er geen weg meer terug is als het om Brooke gaat. Wyatt zoekt 

raad bij Liam over hoe erg hij Sally heeft gekwetst door terug te komen bij Flo.

17/11/2021 19:00 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

17/11/2021 19:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

17/11/2021 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

17/11/2021 19:55 Temse Retro Temse

17/11/2021 20:25 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

17/11/2021 20:50 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

17/11/2021 21:15 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

17/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

17/11/2021 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.

17/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/11/2021 23:45 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 2/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in 

gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk. 

Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

18/11/2021 0:35 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.

18/11/2021 1:50 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

18/11/2021 2:20 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

18/11/2021 2:45 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

18/11/2021 2:55 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 8)

18/11/2021 3:25 Temse Retro Temse

18/11/2021 4:00 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

18/11/2021 4:30 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

18/11/2021 4:55 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

18/11/2021 6:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

18/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

18/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8264 Quinn verliest de strijd met haar innerlijke demonen, totdat er geen weg meer terug is als het om Brooke gaat. Wyatt zoekt 

raad bij Liam over hoe erg hij Sally heeft gekwetst door terug te komen bij Flo.

18/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13080 Victor is er getuige van dat Eric en Jennifer met elkaar omgaan en veroordeelt Eric voor Daniel's dood. JJ komt op tijd om 

Lani te redden van Snake, maar niet van haar overdosis. Rafe neemt Hope mee naar de lunch van de familie Hernandez en 

Dario's woede over de arrestatie van hun vader dreigt de familie uit elkaar te scheuren.

18/11/2021 8:00 De Rolkrant 18.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



18/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/11/2021 9:50 Toeren tussen Torens Toeren tussen Torens

18/11/2021 10:15 Dicte Risico (deel 2/2). Op een dramatische midzomeravond ontdekt Dicte een uitgebrande auto op de oprit van haar buurvrouw. 

In het huis treft zij het lichaam aan van de 52-jarige Deense lerares Inger Gravgård, die zelfmoord lijkt te hebben gepleegd. 

Maar Dicte ontdekt al snel dat niet alles is wat het lijkt. Dat geldt zowel voor de doodsoorzaak van Inger als voor het leven 

dat zij voor de buitenwereld leidde. Wanneer Dicte nader onderzoek doet, ontstaat het beeld van een vrouw met strenge 

geloofsovertuigingen, een misselijkmakende familiegeschiedenis en perverse seksuele neigingen. Terwijl Dicte al haar 

energie steekt in het vinden van de vermiste dochter van Inger, komt een leerling uit de klas in het middelpunt van Wagners 

onderzoek te staan. Ze zijn er beiden van overtuigd dat ze op het juiste spoor zijn, maar dan neemt de zaak opnieuw een 

onverwachte wending. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.

18/11/2021 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, ...

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

18/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

18/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

18/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

18/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13080 Victor is er getuige van dat Eric en Jennifer met elkaar omgaan en veroordeelt Eric voor Daniel's dood. JJ komt op tijd om 

Lani te redden van Snake, maar niet van haar overdosis. Rafe neemt Hope mee naar de lunch van de familie Hernandez en 

Dario's woede over de arrestatie van hun vader dreigt de familie uit elkaar te scheuren.

18/11/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/11/2021 13:20 Tijd voor de revue Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar 

in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele 

opmerkelijke klanten over de vloer.

18/11/2021 13:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn

18/11/2021 14:10 The Maria Lang Mysteries Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en 

Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties 

tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord 

wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

18/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

18/11/2021 16:00 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)

18/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8264 Quinn verliest de strijd met haar innerlijke demonen, totdat er geen weg meer terug is als het om Brooke gaat. Wyatt zoekt 

raad bij Liam over hoe erg hij Sally heeft gekwetst door terug te komen bij Flo.

18/11/2021 17:10 Belcar Skylimit Sprint Cup Race Belcar Skylimit Sprint Cup Race Promotion Day Zolder klasse 3-4

18/11/2021 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, ...

18/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13081 Brady wordt opgenomen in het ziekenhuis. Marlena, Victor en Paul komen op bezoek. Brady's prioriteit is het vinden van 

Nicole en vraagt Eric om Nicole en Holly te helpen. Nicole wordt wakker en ontdekt dat ze gevangen wordt gehouden. 

Steve is teleurgesteld als Tripp alleen met Kayla wil afspreken.



18/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8265 Thomas maakt van de gelegenheid gebruik en vraagt Quinn om samen te werken om Brooke te verbannen. Brooke is niet blij 

als Liam zichzelf, en niet Thomas, de schuld geeft van zijn kus met Steffy.

18/11/2021 19:00 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

18/11/2021 19:05 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

18/11/2021 19:05 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

18/11/2021 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

18/11/2021 21:00 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

18/11/2021 21:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

18/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

18/11/2021 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.

18/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/11/2021 23:40 Doek! Opendoek stelt voor

18/11/2021 23:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 1/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

19/11/2021 0:45 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Hel (afl. 6) - De bombardementen op Duitsland. Het Ardennenoffensief. Oorlog in de Pacific, kamikaze acties en 

de atoombom. Het einde is in zicht. In 1945 trekken Hitlers legers zich terug voor de oprukkende geallieerden. Hitler pleegt 

zelfmoord. Intussen dwingt Amerika Japan op de knieën met de atoombom.

19/11/2021 1:50 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

19/11/2021 2:55 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

19/11/2021 3:05 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

19/11/2021 3:30 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

19/11/2021 4:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

19/11/2021 5:05 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

19/11/2021 6:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

19/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

19/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8265 Thomas maakt van de gelegenheid gebruik en vraagt Quinn om samen te werken om Brooke te verbannen. Brooke is niet blij 

als Liam zichzelf, en niet Thomas, de schuld geeft van zijn kus met Steffy.

19/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13081 Brady wordt opgenomen in het ziekenhuis. Marlena, Victor en Paul komen op bezoek. Brady's prioriteit is het vinden van 

Nicole en vraagt Eric om Nicole en Holly te helpen. Nicole wordt wakker en ontdekt dat ze gevangen wordt gehouden. 

Steve is teleurgesteld als Tripp alleen met Kayla wil afspreken.

19/11/2021 8:00 De Rolkrant 19.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/11/2021 9:50 Kerk in Nood Zusters uit Rwanda. 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. 

19/11/2021 9:55 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

19/11/2021 10:00 800 jaar Clarissen 800 jaar Clarissen

19/11/2021 10:15 Dicte Verborgen verbreken (deel 1/2). Een badkuip dobbert langzaam door een rivier van Aarhus. In de badkuip blijkt een zuigeling 

te liggen die is overleden aan een combinatie van onderkoeling en uitdroging. Dicte besluit om een verhaal aan de zaak 

te wijten, die naar haar mening naar moslimfanatisme en familiedruk ruikt. Waarschijnlijk heeft een jonge vrouw onder 

extreme druk moeten handelen, zoals zij dat zelf ooit deed. Dicte is ervan overtuigd dat de vrouw in een opvangcentrum 

woont, maar er is geen spoor van haar te bekennen. Daar komt een einde aan wanneer het babylijkje wordt begraven en 

een jonge vrouw op de begraafplaats opduikt. Wanneer ze Dicte ziet, neemt zij de benen, maar Dicte slaagt erin haar 

te volgen naar een asielcentrum. Ze is ervan overtuigd dat de vrouw hulp nodig heeft. Maar in tegenstelling tot wat haar 

instinct haar lijkt te vertellen, is het in werkelijkheid heel iemand anders die haar hulp nodig heeft... 

Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.



19/11/2021 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, ...

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

19/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) 

en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

19/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

19/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

19/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13081 Brady wordt opgenomen in het ziekenhuis. Marlena, Victor en Paul komen op bezoek. Brady's prioriteit is het vinden van 

Nicole en vraagt Eric om Nicole en Holly te helpen. Nicole wordt wakker en ontdekt dat ze gevangen wordt gehouden. 

Steve is teleurgesteld als Tripp alleen met Kayla wil afspreken.

19/11/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/11/2021 13:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

19/11/2021 14:05 The Maria Lang Mysteries Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman. 

Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van 

de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood 

gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord. 

Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

19/11/2021 15:45 De Corona Quiz Spelconcept waarbij de kijkers thuis vragen kunnen beantwoorden in 3 korte rondes. Er zijn 2 visuele rondes en 

1 weetjesronde. Alles draait rond de lettergrepen 'co', 'ro' en 'na' en daarom is de baseline 'een quiz die je in 

de (letter)greep houdt'. Michel Follet is uw dagelijkse gastheer.

19/11/2021 16:00 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)

19/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8265 Thomas maakt van de gelegenheid gebruik en vraagt Quinn om samen te werken om Brooke te verbannen. Brooke is niet blij 

als Liam zichzelf, en niet Thomas, de schuld geeft van zijn kus met Steffy.

19/11/2021 16:55 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog Wereldbrand (afl. 4) - Amerika verklaart Japan de oorlog. De oorlog grijp in Zuidoost Azië om zich heen. Singapore, Midway, 

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

19/11/2021 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, ...

19/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13082 Nicole probeert te ontsnappen. Brady haalt Eric aan boord om Nicole te helpen. Rafe komt op bezoek bij Brady, die een code 

geeft. Jennifer ontmoet Hope en Rafe, en verneemt dat ze Ciara's vriend zullen ontmoeten. Later wordt Wyatt voorgesteld 

aan Hope en Rafe, die hem een beetje te gladjes vindt.

19/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8266 Carter vertelt Zoe hoe mooi ze is en vraagt daarna naar haar relatie met Thomas. Steffy en Liam brengen samen tijd door 

met Kelly en er bloeit opnieuw iets op tussen hen. 

19/11/2021 19:00 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

19/11/2021 19:10 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

19/11/2021 19:35 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

19/11/2021 20:00 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

19/11/2021 21:00 En route special 2021 op stap met Ben Roelants 2021

19/11/2021 21:45 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

19/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag  Marleen Gordts (tv icoon) en 

gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

19/11/2021 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.

19/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/11/2021 23:45 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 2/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

20/11/2021 0:35 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

20/11/2021 1:05 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

20/11/2021 1:30 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

20/11/2021 2:30 En route special 2021 op stap met Ben Roelants 2021

20/11/2021 3:15 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

20/11/2021 3:45 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.

20/11/2021 4:45 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

20/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

20/11/2021 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/11/2021 8:00 De Rolkrant 20.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/11/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/11/2021 9:50 Lhasa Lhasa

20/11/2021 10:10 André Rieu in Boekarest André Rieu in Boekarest (deel 1/2)

20/11/2021 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn

20/11/2021 11:50 Doek! Opendoek stelt voor

20/11/2021 11:55 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, ...

20/11/2021 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13080 Victor is er getuige van dat Eric en Jennifer met elkaar omgaan en veroordeelt Eric voor Daniel's dood. JJ komt op tijd om 

Lani te redden van Snake, maar niet van haar overdosis. Rafe neemt Hope mee naar de lunch van de familie Hernandez en 

Dario's woede over de arrestatie van hun vader dreigt de familie uit elkaar te scheuren.

20/11/2021 12:45 De Dingen Des Levens Afl. 13081 Brady wordt opgenomen in het ziekenhuis. Marlena, Victor en Paul komen op bezoek. Brady's prioriteit is het vinden van 

Nicole en vraagt Eric om Nicole en Holly te helpen. Nicole wordt wakker en ontdekt dat ze gevangen wordt gehouden. 

Steve is teleurgesteld als Tripp alleen met Kayla wil afspreken.

20/11/2021 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/11/2021 13:25 Lachen geblazen Lachen geblazen

20/11/2021 13:35 Dicte Lijf en leden (deel 1/2). In de haven wordt het lichaam van een jonge man gevonden. Het lichaam is naakt en vertoont 

pogingen van misbruik. Over het hoofd is een jute zak getrokken. De plek is een homo-ontmoetingsplaats en de politie 

neemt aanvankelijk aan dat er seksuele motieven in het spel zijn. Totdat de rechercheurs ontdekken dat iemand de ogen 

van de jonge man heeft uitgestoken. Peter Boutrup neemt vanuit de gevangenis contact met Dicte op en geeft haar een tip 

over illegale handel in organen. Een rijke man heeft hoornvliezen voor zijn dochter besteld. Deze tip blijkt waardevol, maar 

Dicte krijgt het gevoel dat Peter een verborgen agenda heeft. Ze blijft verder graven en gaat op bezoek bij de handelaar 

in organen. Kort daarna klopt Wagner op dezelfde deur aan, maar iemand is de politie voor geweest. De man is dood. 

Terug in de gevangenis is Dicte ervan overtuigd dat ze weet wat het is dat Peter verbergt. Ze blijkt het echter bij het 

verkeerde eind te hebben. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.

20/11/2021 14:15 Dicte Lijf en leden (deel 1/2). In de haven wordt het lichaam van een jonge man gevonden. Het lichaam is naakt en vertoont 

pogingen van misbruik. Over het hoofd is een jute zak getrokken. De plek is een homo-ontmoetingsplaats en de politie 

neemt aanvankelijk aan dat er seksuele motieven in het spel zijn. Totdat de rechercheurs ontdekken dat iemand de ogen 

van de jonge man heeft uitgestoken. Peter Boutrup neemt vanuit de gevangenis contact met Dicte op en geeft haar een tip 

over illegale handel in organen. Een rijke man heeft hoornvliezen voor zijn dochter besteld. Deze tip blijkt waardevol, maar 

Dicte krijgt het gevoel dat Peter een verborgen agenda heeft. Ze blijft verder graven en gaat op bezoek bij de handelaar 

in organen. Kort daarna klopt Wagner op dezelfde deur aan, maar iemand is de politie voor geweest. De man is dood. 

Terug in de gevangenis is Dicte ervan overtuigd dat ze weet wat het is dat Peter verbergt. Ze blijkt het echter bij het 



verkeerde eind te hebben. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie.

20/11/2021 15:00 The Maria Lang Mysteries Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner. 

Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden 

waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken. 

Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

20/11/2021 16:20 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

André Le Nôtre  om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra 

in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een grote 

gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette een 

achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie, groeien 

ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever. 

Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.

20/11/2021 18:10 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)

20/11/2021 18:35 Tijd voor de revue Chinese viagra! (afl. 8) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar 

in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt de apotheker met nachtdienst enkele 

opmerkelijke klanten over de vloer.

20/11/2021 18:45 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, ...

20/11/2021 18:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

20/11/2021 19:55 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

20/11/2021 20:25 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

20/11/2021 21:25 En route special 2021 op stap met Ben Roelants

20/11/2021 21:50 Mensen van overal In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke 

omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.

20/11/2021 22:20 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

20/11/2021 22:50 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

20/11/2021 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.

20/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/11/2021 23:45 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 1/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap van 

Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het gazon 

die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

21/11/2021 0:35 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en 

Marta Dusseldorp. 

21/11/2021 2:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

21/11/2021 3:15 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

21/11/2021 3:45 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

21/11/2021 4:45 En route special 2021 op stap met Ben Roelants

21/11/2021 5:10 Mensen van overal In 'Kenya, where I belong' gaan we op bezoek in de Dagoretti-sloppenwijk van Nairobi in Kenia en zien we in welke moeilijke 

omstandigheden de kinderen er opgroeien. Toch is er hoop.

21/11/2021 5:40 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

21/11/2021 6:10 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

21/11/2021 6:40 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

21/11/2021 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/11/2021 8:00 De Rolkrant 21.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



21/11/2021 9:00 Wat is een geslaagd leven? Wat is een geslaagd leven? Pater Arts

21/11/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

21/11/2021 10:10 André Rieu in Boekarest André Rieu in Boekarest (deel 2/2)

21/11/2021 11:25 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, ...

21/11/2021 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  100ste aflevering

21/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

21/11/2021 12:15 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

21/11/2021 12:25 Pareltjes Pareltjes van muziek 

21/11/2021 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/11/2021 13:10 Innocence Australië/België 2000. Romantiek van Paul Cox. Met o.a. Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert Menzies en 

Marta Dusseldorp. 

21/11/2021 14:45 Het einde van de reis Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar oudste dochter de deur uit is. Ze tracht 

haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met haar jongste dochter van 13, maar deze begint zich steeds zelfstandiger 

te gedragen. Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar terugkeer aankondigt, bereidt 

de hele familie zich hierop voor. 

1981. Geregisseerd door Peter Simons met Chris Lomme, Caroline Vlerick en Maurits Goossens.

21/11/2021 16:15 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

21/11/2021 17:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

21/11/2021 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  100ste aflevering

21/11/2021 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, ...

21/11/2021 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/11/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8263 Katie adviseert Wyatt over Flo en Sally en verzekert hem dat Sally een vechter is. Het komt tot een confrontatie tussen 

Brooke en Quinn, die allebei een claim leggen op de familie Forrester.

21/11/2021 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8264 Quinn verliest de strijd met haar innerlijke demonen, totdat er geen weg meer terug is als het om Brooke gaat. Wyatt zoekt 

raad bij Liam over hoe erg hij Sally heeft gekwetst door terug te komen bij Flo.

21/11/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8265 Thomas maakt van de gelegenheid gebruik en vraagt Quinn om samen te werken om Brooke te verbannen. Brooke is niet blij

als Liam zichzelf, en niet Thomas, de schuld geeft van zijn kus met Steffy.

21/11/2021 19:45 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

21/11/2021 20:40 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

21/11/2021 21:40 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

21/11/2021 22:00 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

21/11/2021 23:00 En route special 2021 op stap met Ben Roelants

21/11/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

21/11/2021 23:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 2/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap 

van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op het 

gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

22/11/2021 0:45 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.

22/11/2021 2:50 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

22/11/2021 3:45 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

22/11/2021 4:45 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

22/11/2021 5:05 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

22/11/2021 6:05 En route special 2021 op stap met Ben Roelants

22/11/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 



22/11/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8266 Carter vertelt Zoe hoe mooi ze is en vraagt daarna naar haar relatie met Thomas. Steffy en Liam brengen samen tijd door 

met Kelly en er bloeit opnieuw iets op tussen hen. 

22/11/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13082 Nicole probeert te ontsnappen. Brady haalt Eric aan boord om Nicole te helpen. Rafe komt op bezoek bij Brady, die een code 

geeft. Jennifer ontmoet Hope en Rafe, en verneemt dat ze Ciara's vriend zullen ontmoeten. Later wordt Wyatt voorgesteld 

aan Hope en Rafe, die hem een beetje te gladjes vindt.


