
29/11/2021 08:00 De Rolkrant 29.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/11/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

29/11/2021 09:45 Kerk in Nood - Kerstvideo's Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Venezuela te helpen?

29/11/2021 09:50 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

29/11/2021 10:00 Over Gods Liefde Over Gods Liefde. Br. Stockman, Broeders Van Liefde

29/11/2021 10:15 Dicte Dromen en Diamanten (deel 1/2, afl 11) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot

toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, 

die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

29/11/2021 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, ...

29/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

29/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

29/11/2021 12:10 Het Gebeurde Vandaag In ... Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

29/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13087 Eric valt Nicole's ontvoerder aan, maar wordt overmeesterd. Sonny en Paul vertellen Justin dat ze van plan zijn naar 

Griekenland te vliegen om Deimos te achtervolgen. Gabi verneemt dat Eduardo schuldig pleit. Chloe bezoekt Brady. 

Theo vertelt Wyatt dat hij zijn relatie met Ciara niet langer zal steunen.

29/11/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/11/2021 13:05 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

29/11/2021 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1984-1986

29/11/2021 13:45 Dicte Aanwezigheid en afwezigheid (deel 2/2, afl 16) Dicte's dochter Rose gaat samen met een vriendin en haar jongere zusje 

stappen. Maar op het feest verdwijnt het meisje. Noodgedwongen wekt Rose haar moeder om hen te helpen. En Dicte 

besluit aarzelend om ook Wagner in te schakelen, maar van het meisje is geen spoor te vinden en alles lijkt te wijzen op 

kwaad opzet. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

29/11/2021 14:35 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

29/11/2021 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.

29/11/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 1

29/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8271 Ridge en Brooke denken verschillend over de reden waarom ze uit elkaar zijn. Thomas draait de situatie om als Hope hem 

confronteert over Douglas.

29/11/2021 17:00 Temse deel 2 Temse deel 2 - Anno 1995

29/11/2021 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, ...

29/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13088 Chad krijgt het amulet. Hope vindt Chad in het café, vraagt hem om een lift naar huis, en hij stemt toe. Chad krijgt een sms 

van zijn advocaat... Abigail gaat van hem scheiden. Adrienne bezoekt Justin en maakt duidelijk dat ze bij Lucas wil zijn. 

Steve en Kayla genieten van de tijd samen en vragen zich af of Tripp zal bijdraaien.



29/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8272 Sally weigert hulp te zoeken. Katie herinnert haar eraan dat ze een vechter is. Zoe probeert haar band met Douglas 

te versterken, maar hij wil alleen maar tijd doorbrengen met Hope.

29/11/2021 19:05 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

29/11/2021 19:40 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

29/11/2021 20:00 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

29/11/2021 21:05 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

29/11/2021 21:35 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

29/11/2021 22:00 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

29/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

29/11/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

29/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/11/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

30/11/2021 01:30 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

30/11/2021 01:50 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

30/11/2021 03:00 Wijnland - Italië Italie¶ - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

30/11/2021 03:25 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

30/11/2021 03:55 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

30/11/2021 04:15 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.

30/11/2021 05:55 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

30/11/2021 06:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

30/11/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8272 Sally weigert hulp te zoeken. Katie herinnert haar eraan dat ze een vechter is. Zoe probeert haar band met Douglas 

te versterken, maar hij wil alleen maar tijd doorbrengen met Hope.

30/11/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13088 Chad krijgt het amulet. Hope vindt Chad in het café, vraagt hem om een lift naar huis, en hij stemt toe. Chad krijgt een sms 

van zijn advocaat... Abigail gaat van hem scheiden. Adrienne bezoekt Justin en maakt duidelijk dat ze bij Lucas wil zijn. 

Steve en Kayla genieten van de tijd samen en vragen zich af of Tripp zal bijdraaien.

30/11/2021 08:00 De Rolkrant 30.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/11/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

30/11/2021 09:45 Congo Congo - Terugblik

30/11/2021 10:15 Dicte Dromen en Diamanten (deel 2/2, afl 12) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot 

toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, 

die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

30/11/2021 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, ...

30/11/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/11/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

30/11/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

30/11/2021 12:10 Het Gebeurde Vandaag In ... 30.11 Wat gebeurde er vandaag zoveel jaar geleden op 

30/11/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13088 Chad krijgt het amulet. Hope vindt Chad in het café, vraagt hem om een lift naar huis, en hij stemt toe. Chad krijgt een sms 

van zijn advocaat... Abigail gaat van hem scheiden. Adrienne bezoekt Justin en maakt duidelijk dat ze bij Lucas wil zijn. 

Steve en Kayla genieten van de tijd samen en vragen zich af of Tripp zal bijdraaien.

30/11/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/11/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/11/2021 13:25 André Rieu op zijn best André Rieu - fragment uit een live optreden



30/11/2021 13:45 Dicte Mål og Midler (deel 1/2, afl 17) -Dicte gaat samen met haar familie kijken naar een voetbalwedstrijd om Jannick, Rose haar 

vriendje, aan te moedigen. De wedstrijd eindigt echter in mineur en Dicte is hier danig van onder de indruk. Dicte is een 

Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

30/11/2021 14:30 De Engel van doel Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in 

de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken. 

Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. 

Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, 

de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal 

moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert

30/11/2021 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.

30/11/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 2

30/11/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/11/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8272 Sally weigert hulp te zoeken. Katie herinnert haar eraan dat ze een vechter is. Zoe probeert haar band met Douglas 

te versterken, maar hij wil alleen maar tijd doorbrengen met Hope.

30/11/2021 17:00 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

30/11/2021 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, ...

30/11/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13089 Sonny en Paul komen dichter bij Deimos, terwijl Deimos' plan om Nicole te "redden" in duigen begint te vallen. JJ, Lani en Eli 

zijn verrast dat Gabi hen heeft laten vallen. JJ is bezorgd dat ze er vandoor gaat en Lani spreekt hem hierop aan. Dario krijgt 

verrassend nieuws en vraagt Abigail om een gunst.

30/11/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8273 Hope en Zoe horen hoe Liam beschuldigingen naar Thomas' hoofd werpt. Flo troost Wyatt, die probeert zijn verdriet 

te verwerken vanwege Sally's ziekte. 

30/11/2021 19:00 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

30/11/2021 20:00 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

30/11/2021 20:35 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

30/11/2021 21:35 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

30/11/2021 22:05 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

30/11/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/11/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) en 

gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

30/11/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

30/11/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/11/2021 23:40 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

1/12/2021 00:05 Dicte Dromen en Diamanten (deel 1/2, afl 11) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot

toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, 

die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.



1/12/2021 00:55 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.

1/12/2021 02:15 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

1/12/2021 03:15 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

1/12/2021 03:45 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

1/12/2021 04:45 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

1/12/2021 05:15 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

1/12/2021 05:25 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

1/12/2021 06:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

1/12/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8273 Hope en Zoe horen hoe Liam beschuldigingen naar Thomas' hoofd werpt. Flo troost Wyatt, die probeert zijn verdriet 

te verwerken vanwege Sally's ziekte. 

1/12/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13089 Sonny en Paul komen dichter bij Deimos, terwijl Deimos' plan om Nicole te "redden" in duigen begint te vallen. JJ, Lani en Eli 

zijn verrast dat Gabi hen heeft laten vallen. JJ is bezorgd dat ze er vandoor gaat en Lani spreekt hem hierop aan. Dario krijgt 

verrassend nieuws en vraagt Abigail om een gunst.

1/12/2021 08:00 De Rolkrant 01.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/12/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

1/12/2021 09:45 Mensen van overal In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet 

probleemloos te verlopen.

1/12/2021 10:15 Dicte Passie en handboeien (deel 1/2, afl 13). Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning . Er zijn diverse 

verdachten, maar Dicte en Wagner besluiten om het spoor van een geheime minnaar verder te onderzoeken. Dicte is 

een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

1/12/2021 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, ...

1/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

1/12/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

1/12/2021 12:10 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.

1/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13089 Sonny en Paul komen dichter bij Deimos, terwijl Deimos' plan om Nicole te "redden" in duigen begint te vallen. JJ, Lani en Eli 

zijn verrast dat Gabi hen heeft laten vallen. JJ is bezorgd dat ze er vandoor gaat en Lani spreekt hem hierop aan. Dario krijgt 

verrassend nieuws en vraagt Abigail om een gunst.

1/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/12/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/12/2021 13:20 Pareltjes Pareltjes van muziek 

1/12/2021 13:35 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

1/12/2021 14:25 Dicte Mål og Midler (deel 2/2, afl 18) -Dicte gaat samen met haar familie kijken naar een voetbalwedstrijd om Jannick, Rose 

haar vriendje, aan te moedigen. De wedstrijd eindigt echter in mineur en Dicte is hier danig van onder de indruk. Dicte is 

een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

1/12/2021 15:15 Koel bewaren Koel bewaren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

1/12/2021 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.

1/12/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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



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

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

tante Cordula.  Aflevering 3

1/12/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8273 Hope en Zoe horen hoe Liam beschuldigingen naar Thomas' hoofd werpt. Flo troost Wyatt, die probeert zijn verdriet 

te verwerken vanwege Sally's ziekte. 

1/12/2021 17:00 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

1/12/2021 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, ...

1/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13090 Nicole is ontsnapt naar Eric's jet, en herenigt zich met Holly. Kayla informeert Brady dat zijn toestand verslechtert terwijl 

Marlena er het beste van hoopt. Na een paar gesprekken over Ava, denkt Tripp nog steeds dat Kayla degene is die 

zijn moeder heeft vermoord. 

1/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8274 Thomas stuurt een onwetende Douglas met een belangrijke boodschap naar Hope. Liam doet een poging Zoe in te laten 

zien dat Thomas niet veel goeds in de zin heeft. 

1/12/2021 19:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

1/12/2021 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

1/12/2021 19:55 Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven Een monikkenleven, Bhutan

1/12/2021 20:20 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

1/12/2021 21:15 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

1/12/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

1/12/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

1/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/12/2021 23:45 Dicte Dromen en Diamanten (deel 2/2, afl 12) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot 

toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die 

gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

2/12/2021 00:40 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.

2/12/2021 02:00 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

2/12/2021 02:30 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

2/12/2021 03:05 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

2/12/2021 03:30 Vrouwen en mannen van: Een monikkenleven Een monikkenleven, Bhutan

2/12/2021 04:00 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

2/12/2021 05:00 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

2/12/2021 06:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

2/12/2021 06:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

2/12/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8274 Thomas stuurt een onwetende Douglas met een belangrijke boodschap naar Hope. Liam doet een poging Zoe in te laten 

zien dat Thomas niet veel goeds in de zin heeft. 

2/12/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13090 Nicole is ontsnapt naar Eric's jet, en herenigt zich met Holly. Kayla informeert Brady dat zijn toestand verslechtert terwijl 

Marlena er het beste van hoopt. Na een paar gesprekken over Ava, denkt Tripp nog steeds dat Kayla degene is die 

zijn moeder heeft vermoord. 

2/12/2021 08:00 De Rolkrant 02.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/12/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

2/12/2021 09:45 Expot 58 + Jean Mari Pirot Arcabas Familiedagen Oude Abdij Drongen

2/12/2021 10:15 Dicte Passie en handboeien (deel 2/2, afl 14). Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning . Er zijn diverse 

verdachten, maar Dicte en Wagner besluiten om het spoor van een geheime minnaar verder te onderzoeken. Dicte is een 



Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

2/12/2021 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, ...

2/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

2/12/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

2/12/2021 12:10 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.

2/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13090 Nicole is ontsnapt naar Eric's jet, en herenigt zich met Holly. Kayla informeert Brady dat zijn toestand verslechtert terwijl 

Marlena er het beste van hoopt. Na een paar gesprekken over Ava, denkt Tripp nog steeds dat Kayla degene is die 

zijn moeder heeft vermoord. 

2/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/12/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/12/2021 13:15 Tijd voor de revue De nieuwe messi (afl.10). 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 zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten en ervaringen als voetballer.

2/12/2021 13:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1984-1986

2/12/2021 14:05 Dicte Ret og Pligt (deel 1/2, afl 19) Wagner ontdekt het levenloze lichaam van Grace en roept er instinctmatig Dicte's hulp bij. 

Al snel komt aan het licht dat Wagner en Grace een relatie hadden en dat zij bij hem inwoonde. Dicte is een Deense 

misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

2/12/2021 14:55 't Geheim document Een vijftienjarige rakker ontdekt tijdens een verblijf aan zee een stuk van een document dat zijn verbeelding op hol brengt. 

Hij speurt naar het volledige document en bezoekt alzo een aantal plekken in ons land. Hij loopt in het spoor van schrijvers, 

dichters, schilders en componisten die daar leefden en werkten en die de schoonheid in hun werken verheerlijkten. 1963

2/12/2021 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.

2/12/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 4

2/12/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8274 Thomas stuurt een onwetende Douglas met een belangrijke boodschap naar Hope. Liam doet een poging Zoe in te laten 

zien dat Thomas niet veel goeds in de zin heeft. 

2/12/2021 17:00 En Route Savoi Mont Blanc 1 En Route Savoi Mont Blanc 1

2/12/2021 17:15 Tunisia Desert Challenge 2021 Tunisia Desert Challenge 2021 - Rally

2/12/2021 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, ...

2/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13091 Abigail vertelt Dario dat ze erover denkt zijn voorstel voor een green card huwelijk aan te nemen, al is ze nog niet zeker. 

Chad vertelt de waarheid aan Gabi. JJ en Lani creëren samen een romantische sfeer terwijl ze vastzitten in het vliegtuig. 

Lucas valt Chloe aan voor het veroorzaken van Nicole's problemen. 

2/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8275 Hope troost Douglas, die bang is dat hij haar zal verliezen als moeder. Thomas besluit vaart te maken met zijn plan door 

een diner te organiseren in het Forrester-huis. 



2/12/2021 19:00 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

2/12/2021 19:30 Roots 66 Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over 

de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, 

het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country. 

2/12/2021 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

2/12/2021 20:55 De Daken van Londen De Daken van Londen

2/12/2021 21:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

2/12/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

2/12/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

2/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/12/2021 23:45 Dicte Passie en handboeien (deel 1/2, afl 13). Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning . Er zijn diverse 

verdachten, maar Dicte en Wagner besluiten om het spoor van een geheime minnaar verder te onderzoeken. Dicte is een 

Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

3/12/2021 00:35 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

3/12/2021 02:10 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal

3/12/2021 02:50 Solar Team Ontwerp en de bouw van de volgende zonnewagen

3/12/2021 03:15 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

3/12/2021 03:40 Roots 66 Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over 

de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, 

het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country. 

3/12/2021 04:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

3/12/2021 05:10 De Daken van Londen De Daken van Londen

3/12/2021 06:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

3/12/2021 06:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

3/12/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8275 Hope troost Douglas, die bang is dat hij haar zal verliezen als moeder. Thomas besluit vaart te maken met zijn plan door 

een diner te organiseren in het Forrester-huis. 

3/12/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13091 Abigail vertelt Dario dat ze erover denkt zijn voorstel voor een green card huwelijk aan te nemen, al is ze nog niet zeker. 

Chad vertelt de waarheid aan Gabi. JJ en Lani creëren samen een romantische sfeer terwijl ze vastzitten in het vliegtuig. 

Lucas valt Chloe aan voor het veroorzaken van Nicole's problemen. 

3/12/2021 08:00 De Rolkrant 03.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/12/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/12/2021 09:45 Kerk in Nood - Kerstvideo's Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Oekraïne te helpen?

3/12/2021 09:50 Kerk in Nood Als internationale hulporganisatie steunt Kerk in Nood projectgewijs christenen die in nood verkeren. 

3/12/2021 10:00 Avonturiers voor God Prof. dr. Jan Degadt aan het woord

3/12/2021 10:15 Dicte Aanwezigheid en afwezigheid (deel 1/2, afl 15) Dicte's dochter Rose gaat samen met een vriendin en haar jongere zusje 

stappen. Maar op het feest verdwijnt het meisje. Noodgedwongen wekt Rose haar moeder om hen te helpen. En Dicte 

besluit aarzelend om ook Wagner in te schakelen, maar van het meisje is geen spoor te vinden en alles lijkt te wijzen 

op kwaad opzet. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

3/12/2021 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, ...

3/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

3/12/2021 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen



3/12/2021 12:10 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.

3/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13091 Abigail vertelt Dario dat ze erover denkt zijn voorstel voor een green card huwelijk aan te nemen, al is ze nog niet zeker. 

Chad vertelt de waarheid aan Gabi. JJ en Lani creëren samen een romantische sfeer terwijl ze vastzitten in het vliegtuig. 

Lucas valt Chloe aan voor het veroorzaken van Nicole's problemen. 

3/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/12/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/12/2021 13:25 Dicte Ret og Pligt (deel 2/2, afl 20) Wagner ontdekt het levenloze lichaam van Grace en roept er instinctmatig Dicte's hulp bij. 

Al snel komt aan het licht dat Wagner en Grace een relatie hadden en dat zij bij hem inwoonde. Dicte is een Deense 

misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

3/12/2021 14:10 A strange love affair Verrassend liefdesverhaal met onconventionele ontknoping rond een affaire tussen een filmstudent en zijn professor. 1985

3/12/2021 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.

3/12/2021 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 5

3/12/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8275 Hope troost Douglas, die bang is dat hij haar zal verliezen als moeder. Thomas besluit vaart te maken met zijn plan door 

een diner te organiseren in het Forrester-huis. 

3/12/2021 17:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

3/12/2021 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, ...

3/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13092 Chad en Gabi worden onder bedreiging van een mes vastgehouden door een dief die het amulet wil hebben. Dario is blij als 

Abigail akkoord gaat om een huwelijk met hem te overwegen zodat hij een green card kan krijgen en vanwege de dreiging die hem 

in Mexico te wachten staat. Theo blijft diep verontrust over de manier waarop Wyatt misbruik maakt van Ciara.

3/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8276 Brooke spreekt Thomas aan op zijn gepronk met zijn relatie met Zoe, alleen maar om Hope voor zich te winnen. 

Thomas besluit een groots gebaar te maken. 

3/12/2021 19:00 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

3/12/2021 19:30 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

3/12/2021 20:05 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

3/12/2021 21:05 En Route Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar

3/12/2021 21:40 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

3/12/2021 21:50 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

3/12/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag Roger Bolders (acteur) 

en gasten Renaat Maes, Freddy Verbeeke en Piet Swerts.

3/12/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

3/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/12/2021 23:45 Dicte Passie en handboeien (deel 2/2, afl 14). Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning . Er zijn diverse 



verdachten, maar Dicte en Wagner besluiten om het spoor van een geheime minnaar verder te onderzoeken. Dicte is een 

Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

4/12/2021 00:35 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

4/12/2021 01:05 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

4/12/2021 01:35 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

4/12/2021 02:35 En Route Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar

4/12/2021 03:10 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

4/12/2021 03:25 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

4/12/2021 03:55 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

4/12/2021 04:35 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

4/12/2021 06:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

4/12/2021 07:00 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

4/12/2021 08:00 De Rolkrant 04.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/12/2021 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/12/2021 09:45 Compostela Compostela 20 jaar later

4/12/2021 10:10 André Rieu in Venetië André Rieu in Venetië (deel 1/2)

4/12/2021 11:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1967-1969

4/12/2021 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, ...

4/12/2021 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13090 Nicole is ontsnapt naar Eric's jet, en herenigt zich met Holly. Kayla informeert Brady dat zijn toestand verslechtert terwijl 

Marlena er het beste van hoopt. Na een paar gesprekken over Ava, denkt Tripp nog steeds dat Kayla degene is die 

zijn moeder heeft vermoord. 

4/12/2021 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13091 Abigail vertelt Dario dat ze erover denkt zijn voorstel voor een green card huwelijk aan te nemen, al is ze nog niet zeker. 

Chad vertelt de waarheid aan Gabi. JJ en Lani creëren samen een romantische sfeer terwijl ze vastzitten in het vliegtuig. 

Lucas valt Chloe aan voor het veroorzaken van Nicole's problemen. 

4/12/2021 13:25 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/12/2021 13:30 Dicte Dromen en Diamanten (deel 1/2, afl 11) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot 

toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, 

die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

4/12/2021 14:20 Dicte Dromen en Diamanten (deel 2/2, afl 12) Wanneer Dicte's vader na lange tijd contact met haar opneemt, slaat het noodlot 

toe. Hij wordt aangereden en de chauffeur gaat er onmiddellijk vandoor. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, 

die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

4/12/2021 15:00 De bruid zonder bed Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat 

haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef 

en Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi 

op het spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.

4/12/2021 16:40 Close Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig 

ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht van 

deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet

4/12/2021 18:15 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 6

4/12/2021 18:30 Tijd voor de revue De nieuwe messi (afl.10). 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 zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten en 

ervaringen als voetballer.

4/12/2021 18:50 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

kleins, maar is heel belangrijk. Iemand een spoedig herstel toewensen, gelukwensen met zijn verjaardag of de geboorte 

van een kind of kleinkind, feliciteren voor huwelijk of een zilveren of gouden jubileum, succes wensen met een nieuwe 

uitdaging, ...

4/12/2021 18:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

4/12/2021 19:55 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

4/12/2021 20:20 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

4/12/2021 21:20 Mensen van overal In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet 

probleemloos te verlopen.

4/12/2021 21:50 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

4/12/2021 22:25 Rijndal Rijndal

4/12/2021 22:50 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

4/12/2021 23:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

4/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/12/2021 23:45 Dicte Aanwezigheid en afwezigheid (deel 1/2, afl 15) Dicte's dochter Rose gaat samen met een vriendin en haar jongere zusje 

stappen. Maar op het feest verdwijnt het meisje. Noodgedwongen wekt Rose haar moeder om hen te helpen. En Dicte 

besluit aarzelend om ook Wagner in te schakelen, maar van het meisje is geen spoor te vinden en alles lijkt te wijzen 

op kwaad opzet. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

5/12/2021 00:35 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, 

liefde en haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

5/12/2021 02:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

5/12/2021 03:30 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

5/12/2021 04:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

5/12/2021 05:00 Mensen van overal In 'Roots for the Roma' nemen wij u mee naar Bulgarije. Het dagelijks leven van de Roma in het land blijkt niet 

probleemloos te verlopen.

5/12/2021 05:30 Rijndal Rijndal

5/12/2021 06:00 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

5/12/2021 06:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

5/12/2021 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/12/2021 08:00 De Rolkrant 05.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/12/2021 09:00 10000 Zusters van Liefde 10.000 Zusters van Liefde

5/12/2021 09:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

5/12/2021 10:10 André Rieu in Venetië André Rieu in Venetië deel 2

5/12/2021 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, ...

5/12/2021 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  103de aflevering

5/12/2021 12:15 Lachen geblazen Lachen geblazen

5/12/2021 12:20 Pareltjes Pareltjes van muziek 

5/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/12/2021 13:05 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.

5/12/2021 14:30 Jonny en Jesssy In het gerechtshof zit Jonny apatisch op de beklaagdenbank. Hij denkt terug aan zijn relatie met Jessy. Hij hield van haar, 

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

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

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

5/12/2021 16:15 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

5/12/2021 17:00 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  102ste aflevering

5/12/2021 17:45 Groot Dictee 2021 Groot Dictee 2021. Een organisatie van Denderland Boekenland

5/12/2021 17:46 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, ...

5/12/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8273 Hope en Zoe horen hoe Liam beschuldigingen naar Thomas' hoofd werpt. Flo troost Wyatt, die probeert zijn verdriet 

te verwerken vanwege Sally's ziekte. 

5/12/2021 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8274 Thomas stuurt een onwetende Douglas met een belangrijke boodschap naar Hope. Liam doet een poging Zoe in te laten 

zien dat Thomas niet veel goeds in de zin heeft. 

5/12/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8275 Hope troost Douglas, die bang is dat hij haar zal verliezen als moeder. Thomas besluit vaart te maken met zijn plan door 

een diner te organiseren in het Forrester-huis. 

5/12/2021 19:45 De Daken van Londen De Daken van Londen

5/12/2021 20:45 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

5/12/2021 21:40 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

5/12/2021 22:05 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

5/12/2021 23:05 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

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

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

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

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

5/12/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

5/12/2021 23:55 Dicte Aanwezigheid en afwezigheid (deel 2/2, afl 16) Dicte's dochter Rose gaat samen met een vriendin en haar jongere zusje

stappen. Maar op het feest verdwijnt het meisje. Noodgedwongen wekt Rose haar moeder om hen te helpen. En Dicte 

besluit aarzelend om ook Wagner in te schakelen, maar van het meisje is geen spoor te vinden en alles lijkt te wijzen 

op kwaad opzet. Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm.

6/12/2021 00:50 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.

6/12/2021 02:50 De Daken van Londen De Daken van Londen

6/12/2021 03:50 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

6/12/2021 04:45 Op Bezoek: De werkslaven van de vulkaan  De werkslaven van de vulkaan, Indonesië

6/12/2021 05:10 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

6/12/2021 06:10 De wijnen uit de Alpen 2020 De wijnen uit de Alpen 2020. Wijn? In de Alpen? Ben Roelants keek al even verbaasd als de anderen op de redactie. 

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

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

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

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

6/12/2021 06:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

6/12/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8276 Brooke spreekt Thomas aan op zijn gepronk met zijn relatie met Zoe, alleen maar om Hope voor zich te winnen. 

Thomas besluit een groots gebaar te maken. 

6/12/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13092 Chad en Gabi worden onder bedreiging van een mes vastgehouden door een dief die het amulet wil hebben. Dario is blij als 

Abigail akkoord gaat om een huwelijk met hem te overwegen zodat hij een green card kan krijgen en vanwege de dreiging die hem 

in Mexico te wachten staat. Theo blijft diep verontrust over de manier waarop Wyatt misbruik maakt van Ciara.













De nieuwe messi (afl.10). 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 zijn conference vertelt Lewie over zijn opmerkelijke kwaliteiten en ervaringen als voetballer.


