
13/12/2021 8:00 De Rolkrant 13.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/12/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/12/2021 9:45 Kerk in Nood - Kerstvideo's Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Irak te helpen?

13/12/2021 9:55 St-Pieters Basiliek St-Pieters Basiliek te Rome

13/12/2021 10:05 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.

13/12/2021 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, ...

13/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

13/12/2021 12:00 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

13/12/2021 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.

13/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13097 Sonny, Paul, Chad, Gabi, JJ, Lani en Eli bevinden zich op een eiland. Iedereen slaat zijn tenten op en maakt zich klaar om 

de nacht te overleven, biddend voor redding. Hope keert terug naar Salem met Deimos op sleeptouw. Ciara vertelt Theo 

en Claire dat ze de stad gaat verlaten.  

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

13/12/2021 13:05 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

13/12/2021 13:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1977-1979

13/12/2021 13:45 Dicte Zieke geest (deel 2/2, afl 26). Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna deze 

dood wordt aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.Dicte is een Deense misdaad- en dramaserie, 

die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

13/12/2021 14:30 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. 

Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren 

en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft 

geen geld meer en tracht te overleven. 

Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

13/12/2021 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.

13/12/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

13/12/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8281 Wyatt doet een nietsvermoedende Sally een adembenemend voorstel. Katie is onder de indruk van haar nichtje en hoe zij 

haar medeleven toont, en deelt een speciaal moment met Flo.

13/12/2021 17:05 Het Zit In De Familie 5 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vijfde aflevering staan Jacqueline en de Red Star 

centraal.

13/12/2021 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, ...

13/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13098 Vermomd keren Nicole en Eric terug naar Salem. John is boos en roept Justin naar het ziekenhuis. Chloe ontdekt Eric, 

en Valerie wordt tegengehouden door Jennifer... terwijl Nicole Holly naar Brady's bed brengt. Deimos wordt op borgtocht 

vrijgelaten, en Abe waarschuwt hem de stad niet te verlaten. 

13/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8282 Bill geeft Flo een verrassend compliment in de aanwezigheid van Katie. Sally probeert te weten te komen of Katie haar 



geheim heeft verklapt aan Wyatt.

13/12/2021 19:00 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

13/12/2021 19:30 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

13/12/2021 20:05 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

13/12/2021 20:55 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

13/12/2021 21:10 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

13/12/2021 21:40 En route special 2021 Op stap met vloggers naar Vietnam

13/12/2021 21:55 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

13/12/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

13/12/2021 23:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

13/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/12/2021 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

14/12/2021 1:35 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

14/12/2021 2:10 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

14/12/2021 3:00 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

14/12/2021 3:15 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

14/12/2021 3:45 En route special 2021 Op stap met vloggers naar Vietnam

14/12/2021 4:00 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

14/12/2021 4:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/12/2021 4:35 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.

14/12/2021 5:55 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

14/12/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

14/12/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8282 Bill geeft Flo een verrassend compliment in de aanwezigheid van Katie. Sally probeert te weten te komen of Katie haar 

geheim heeft verklapt aan Wyatt.

14/12/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13098 Vermomd keren Nicole en Eric terug naar Salem. John is boos en roept Justin naar het ziekenhuis. Chloe ontdekt Eric, 

en Valerie wordt tegengehouden door Jennifer... terwijl Nicole Holly naar Brady's bed brengt. Deimos wordt op borgtocht 

vrijgelaten, en Abe waarschuwt hem de stad niet te verlaten. 

14/12/2021 8:00 De Rolkrant 14.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/12/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

14/12/2021 9:45 Land van Sint-Franciscus Land van Sint-Franciscus

14/12/2021 10:05 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 1, Stormramp  1953 documentaire;  Lier  1969;  Maken van strip Jommeke  1958 ; 

Jommekeslied  1958; Maken van Postzegel Jommeke  document 1999  

14/12/2021 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, ...

14/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

14/12/2021 12:00 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

14/12/2021 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.

14/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13098 Vermomd keren Nicole en Eric terug naar Salem. John is boos en roept Justin naar het ziekenhuis. Chloe ontdekt Eric, 



en Valerie wordt tegengehouden door Jennifer... terwijl Nicole Holly naar Brady's bed brengt. Deimos wordt op borgtocht 

vrijgelaten, en Abe waarschuwt hem de stad niet te verlaten. 

14/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/12/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/12/2021 13:20 André Rieu op zijn best André Rieu - fragment uit een live optreden

14/12/2021 13:45 Dicte De prijs van verslaving (Deel 1/2, afl. 27). De politie onderzoekt de overval op de kluis van een pretpark. Rose vertelt het 

nieuws tegen haar minnaar. Anne heeft het moeilijk met haar nieuwe baan. 

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

14/12/2021 14:35 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. 

Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren 

en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft 

geen geld meer en tracht te overleven. 

Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

14/12/2021 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.

14/12/2021 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

14/12/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8282 Bill geeft Flo een verrassend compliment in de aanwezigheid van Katie. Sally probeert te weten te komen of Katie haar 

geheim heeft verklapt aan Wyatt.

14/12/2021 17:00 Het Zit In De Familie 6 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de zesde aflevering staat Vera Gooris centraal

14/12/2021 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, ...

14/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13099 Nicole doet een hartelijk pleidooi aan Brady om niet te sterven. Jennifer blijft Valerie tegenhouden terwijl Eric Chloe 

tegenhoudt terwijl John en Marlena bidden voor een mirakel. Chloe glipt weg, komt terug met Rafe, die Nicole moet 

arresteren en Eric meeneemt voor ondervraging. 

14/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8283 Katie maakt een foutje, waardoor Sally meteen haar nieuwe bondgenoot wantrouwt. Sally weet niet dat Wyatt op de hoogte 

is van haar ziekte en gaat in op zijn uitzonderlijke voorstel.

14/12/2021 19:00 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

14/12/2021 20:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

14/12/2021 20:30 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

14/12/2021 21:30 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

14/12/2021 22:00 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

14/12/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en

 Alex Strangers en pater Kristiaan.  

14/12/2021 23:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

14/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/12/2021 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

15/12/2021 0:10 Dicte avond In de voetsporen van Wagner (deel 1/2, afl 23) Vanwege haar verdriet wil Dicte een zaak afhandelen: het onderzoek naar 

een vermiste moeder die is verdwenen na een feest. 

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

15/12/2021 1:00 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.



15/12/2021 2:10 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

15/12/2021 3:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

15/12/2021 3:35 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

15/12/2021 4:35 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

15/12/2021 5:05 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

15/12/2021 5:25 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.

15/12/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

15/12/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8283 Katie maakt een foutje, waardoor Sally meteen haar nieuwe bondgenoot wantrouwt. Sally weet niet dat Wyatt op de hoogte 

is van haar ziekte en gaat in op zijn uitzonderlijke voorstel.

15/12/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13099 Nicole doet een hartelijk pleidooi aan Brady om niet te sterven. Jennifer blijft Valerie tegenhouden terwijl Eric Chloe 

tegenhoudt terwijl John en Marlena bidden voor een mirakel. Chloe glipt weg, komt terug met Rafe, die Nicole moet 

arresteren en Eric meeneemt voor ondervraging. 

15/12/2021 8:00 De Rolkrant 15.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/12/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/12/2021 9:45 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.

15/12/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 2, De beklimming van de Huscaran  reportage 1976 , Water als bondgenoot  

documentaire 1958, Odorada Diest  1957, Mijnheer Dingemans en Madam Babbel speelf (1943)

15/12/2021 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, ...

15/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

15/12/2021 12:00 Thee Met Een Verhaal 03 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

15/12/2021 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.

15/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13099 Nicole doet een hartelijk pleidooi aan Brady om niet te sterven. Jennifer blijft Valerie tegenhouden terwijl Eric Chloe 

tegenhoudt terwijl John en Marlena bidden voor een mirakel. Chloe glipt weg, komt terug met Rafe, die Nicole moet 

arresteren en Eric meeneemt voor ondervraging. 

15/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/12/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 2 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/12/2021 13:20 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen - Aflevering 2/6

15/12/2021 14:20 Dicte De prijs van verslaving (Deel 2/2, afl. 28). De politie denkt dat de ontvoerder een gokverslaafde is. Er worden geruchten 

over Nina verspreid. Dicte gaat undercover in een casino, maar komt hier in de problemen. 

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

15/12/2021 15:05 De Excellentie De Excellentie, korte speelfilm uit 1999

15/12/2021 15:25 't Kan verkeren 't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993

15/12/2021 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.

15/12/2021 16:00 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.

15/12/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8283 Katie maakt een foutje, waardoor Sally meteen haar nieuwe bondgenoot wantrouwt. Sally weet niet dat Wyatt op de hoogte 

is van haar ziekte en gaat in op zijn uitzonderlijke voorstel.

15/12/2021 17:00 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

15/12/2021 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, ...

15/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13100 Gabi en Chad krijgen ruzie als ze erachter komt dat hij gelogen heeft over het wegdoen van de amulet. Abigail is verbijsterd 

als ze hoort dat USCIS eist dat zij en Dario een kamer delen. John en Marlena zijn verheugd nu Brady's gezondheid verbetert. 

Chloe negeert Marlena's advies. Lani en JJ schrikken als ze tijdens een picknick op het eiland menselijke resten vinden.

15/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8284 Vinny heeft in de gaten dat Thomas Douglas gebruikt om dichter bij Hope te komen. Thomas stelt zijn plannen weer bij en 

maakt extra haast om met Zoe te trouwen.

15/12/2021 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

15/12/2021 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

15/12/2021 20:00 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

15/12/2021 20:20 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

15/12/2021 20:50 Short Ski - Dessel (pagadderpad) Short Ski - Dessel (pagadderpad)

15/12/2021 21:20 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

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

15/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

15/12/2021 23:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

15/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/12/2021 23:45 Dicte avond In de voetsporen van Wagner (deel 2/2, afl 24) Een gevonden koffer leidt naar een andere verdachte dan Tina's man. 

Door een foto lijkt het verhaal van de ontsnappingspoging van Johan en Bo in Syrië niet te kloppen. 

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

16/12/2021 0:35 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

16/12/2021 1:05 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

16/12/2021 2:25 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 12)

16/12/2021 2:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

16/12/2021 3:20 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

16/12/2021 3:45 Burkina Faso - Nepal - Mongolië Burkina Faso - Nepal - Mongolië

16/12/2021 4:15 Short Ski - Dessel (pagadderpad) Short Ski - Dessel (pagadderpad)

16/12/2021 4:45 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

16/12/2021 5:45 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

16/12/2021 6:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

16/12/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

16/12/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8284 Vinny heeft in de gaten dat Thomas Douglas gebruikt om dichter bij Hope te komen. Thomas stelt zijn plannen weer bij en 

maakt extra haast om met Zoe te trouwen.

16/12/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13100 Gabi en Chad krijgen ruzie als ze erachter komt dat hij gelogen heeft over het wegdoen van de amulet. Abigail is verbijsterd 

als ze hoort dat USCIS eist dat zij en Dario een kamer delen. John en Marlena zijn verheugd nu Brady's gezondheid verbetert. 

Chloe negeert Marlena's advies. Lani en JJ schrikken als ze tijdens een picknick op het eiland menselijke resten vinden.

16/12/2021 8:00 De Rolkrant 16.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/12/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/12/2021 9:45 De zin van het gebed De zin van het gebed, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

16/12/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 3, Rajastan Indië Noord-West  documentaire 1982, Lakah documentaire 1981

16/12/2021 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, ...



16/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

16/12/2021 12:00 Thee Met Een Verhaal 04 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

16/12/2021 12:15 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.

16/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13100 Gabi en Chad krijgen ruzie als ze erachter komt dat hij gelogen heeft over het wegdoen van de amulet. Abigail is verbijsterd 

als ze hoort dat USCIS eist dat zij en Dario een kamer delen. John en Marlena zijn verheugd nu Brady's gezondheid verbetert. 

Chloe negeert Marlena's advies. Lani en JJ schrikken als ze tijdens een picknick op het eiland menselijke resten vinden.

16/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/12/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 3 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/12/2021 13:10 Tijd voor de revue  "HET WISSELKANTOOR"(afl. 12), Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, 

zoals die elk jaar in november gespeeld wordt

16/12/2021 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 1977-1979

16/12/2021 13:50 Dicte Ieder mens is een eiland (Deel 1/2, afl. 29), Dicte ontdekt dat haar vader tegen haar heeft gelogen. Een alleenstaande

moeder zegt dat ze wordt gestalkt, maar Dicte gelooft haar niet helemaal. Nina wordt aangerand. 

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

16/12/2021 14:35 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

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

jachtpartij dodelijk te laten verongelukken. 

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

16/12/2021 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.

16/12/2021 16:00 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.

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

16/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8284 Vinny heeft in de gaten dat Thomas Douglas gebruikt om dichter bij Hope te komen. Thomas stelt zijn plannen weer bij en 

maakt extra haast om met Zoe te trouwen.

16/12/2021 17:05 Doek! Opendoek stelt voor

16/12/2021 17:20 Vrouwen en mannen van: Cowboys van de ontembare rivier Cowboys van de ontembare rivier, Nieuw-Zeeland

16/12/2021 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, ...

16/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13101 Op het eiland helpt Eli Gabi om haar gevoelens voor Chad te verwerken. Paul begint zich ziek te voelen...Na het nieuws 

over Sonny's neergestorte vliegtuig, bezoeken Hope en Rafe Victor en vragen zich af of Deimos er iets mee te maken 

kan hebben.

16/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8285 Steffy vangt een gesprek op en verliest haar vertrouwen in Thomas volledig. Na een ruzie met Thomas zoekt Hope steun 

bij Liam. Hij heeft goede raad voor haar.

16/12/2021 19:00 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

16/12/2021 19:25 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

16/12/2021 19:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

16/12/2021 20:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

16/12/2021 21:50 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

16/12/2021 22:05 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

16/12/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  



16/12/2021 23:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

16/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/12/2021 23:45 Doek! Opendoek stelt voor

16/12/2021 23:55 Dicte avond Zieke geest (deel 1/2, afl 25). Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna deze 

dood wordt aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.

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

17/12/2021 0:50 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. 

17/12/2021 1:50 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

17/12/2021 3:10 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

17/12/2021 3:35 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

17/12/2021 4:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

17/12/2021 5:00 De Daken van Rome De Daken van Rome

17/12/2021 5:55 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

17/12/2021 6:15 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

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

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)

17/12/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

17/12/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8285 Steffy vangt een gesprek op en verliest haar vertrouwen in Thomas volledig. Na een ruzie met Thomas zoekt Hope steun 

bij Liam. Hij heeft goede raad voor haar.

17/12/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13101 Op het eiland helpt Eli Gabi om haar gevoelens voor Chad te verwerken. Paul begint zich ziek te voelen...Na het nieuws 

over Sonny's neergestorte vliegtuig, bezoeken Hope en Rafe Victor en vragen zich af of Deimos er iets mee te maken 

kan hebben.

17/12/2021 8:00 De Rolkrant 17.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/12/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/12/2021 9:45 Kerk in Nood - Kerstvideo's Wat doet Kerk in Nood concreet om christenen in Oeganda te helpen?

17/12/2021 9:55 Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen

17/12/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 4; Quo Vadis, Peru documentaire  1976

17/12/2021 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, ...

17/12/2021 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/12/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest 

en Alex Strangers en pater Kristiaan.  

17/12/2021 12:00 Thee Met Een Verhaal 05 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

17/12/2021 12:15 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.

17/12/2021 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13101 Op het eiland helpt Eli Gabi om haar gevoelens voor Chad te verwerken. Paul begint zich ziek te voelen...Na het nieuws 

over Sonny's neergestorte vliegtuig, bezoeken Hope en Rafe Victor en vragen zich af of Deimos er iets mee te maken 

kan hebben.

17/12/2021 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/12/2021 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 4 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/12/2021 13:25 Dicte Ieder mens is een eiland (Deel 2/2, afl. 30). Anne wordt wakker geschud. Het leven van Rose verandert. Bo vraagt om een 



nieuwe kans. Nina vecht terug. Dicte gaat te ver wanneer ze de stalker van Maj wil stoppen. 

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

17/12/2021 14:10 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek 

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

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

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946

17/12/2021 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.

17/12/2021 16:00 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.

17/12/2021 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/12/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8285 Steffy vangt een gesprek op en verliest haar vertrouwen in Thomas volledig. Na een ruzie met Thomas zoekt Hope steun 

bij Liam. Hij heeft goede raad voor haar.

17/12/2021 17:05 Op Bezoek: Haar, het zwarte goud Haar, het zwarte goud, India

17/12/2021 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, ...

17/12/2021 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13102 Chad en Gabi blijven zoenen en voordat het nog verder kan gaan, komen JJ en Lani binnengestormd. Abigail vraagt Raines 

om Dario's gevaarlijke verleden te onderzoeken. Abigail vertelt Jennifer eindelijk over haar plannen om met Dario te trouwen. 

Andre informeert Kate over het vermiste vliegtuig, die denkt dat Andre er blij mee is.

17/12/2021 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8286 Carter probeert Zoe ervan te overtuigen dat ze zoveel beter kan krijgen dan Thomas Forrester. Thomas en Steffy maken ruzie 

over Thomas' ware bedoelingen en eerdere wandaden.

17/12/2021 19:00 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

17/12/2021 19:30 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

17/12/2021 20:00 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

17/12/2021 21:00 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

17/12/2021 21:35 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

17/12/2021 22:05 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

17/12/2021 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/12/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gasten vandaag zijn Bob, John, Nest en 

Alex Strangers en pater Kristiaan.  

17/12/2021 23:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

17/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/12/2021 23:40 Doek! Opendoek stelt voor

17/12/2021 23:50 Dicte avond Zieke geest (deel 2/2, afl 26). Een jonge psychiatrische patiënt van Rose heeft een verbazend inzicht in haar, waarna deze 

dood wordt aangetroffen. Dictes relatieproblemen bereiken een dieptepunt.

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

18/12/2021 0:40 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

18/12/2021 1:10 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

18/12/2021 1:40 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

18/12/2021 2:40 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

18/12/2021 3:15 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

18/12/2021 3:45 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

18/12/2021 4:05 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.



18/12/2021 5:25 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

18/12/2021 6:35 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

18/12/2021 7:00 De Balkan De Balkan

18/12/2021 7:30 Land van Sint-Franciscus Land van Sint-Franciscus

18/12/2021 8:00 De Rolkrant 18.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/12/2021 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/12/2021 9:45 Jan Van Eyck In Miniatuur Jan Van Eyck In Miniatuur

18/12/2021 10:15 André Rieu Royale André Rieu Royale

18/12/2021 11:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn 

18/12/2021 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, ...

18/12/2021 12:00 Doek! Opendoek stelt voor

18/12/2021 12:10 De Dingen Des Levens Afl. 13100 Gabi en Chad krijgen ruzie als ze erachter komt dat hij gelogen heeft over het wegdoen van de amulet. Abigail is verbijsterd 

als ze hoort dat USCIS eist dat zij en Dario een kamer delen. John en Marlena zijn verheugd nu Brady's gezondheid verbetert. 

Chloe negeert Marlena's advies. Lani en JJ schrikken als ze tijdens een picknick op het eiland menselijke resten vinden.

18/12/2021 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13101 Op het eiland helpt Eli Gabi om haar gevoelens voor Chad te verwerken. Paul begint zich ziek te voelen...Na het nieuws 

over Sonny's neergestorte vliegtuig, bezoeken Hope en Rafe Victor en vragen zich af of Deimos er iets mee te maken 

kan hebben.

18/12/2021 13:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/12/2021 13:20 Dicte - dubbel Aanwezigheid en afwezigheid (dubbel aflevering) 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.

18/12/2021 14:55 De ooggetuige Paul Anderson, die al twintig jaar blind is, woont samen met zijn vader, een weduwnaar. Op zekere dag laat hij zich 

overhalen om de bekende Strampelli-operatie te ondergaan.

18/12/2021 16:15 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een kasteel 

ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te vrolijken. 

Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt, 

komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 

1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet

18/12/2021 18:00 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.

18/12/2021 18:15 Kinderen van Zeppos Kinderen van Zeppos

18/12/2021 18:30 Tijd voor de revue  "HET WISSELKANTOOR"(afl. 12), Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, 

zoals die elk jaar in november gespeeld wordt

18/12/2021 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, ...

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

18/12/2021 19:55 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.

18/12/2021 20:30 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

18/12/2021 21:30 En route special Op stap met Ben Roelants 

18/12/2021 21:45 En route special Op stap met Ben Roelants 

18/12/2021 22:10 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini



18/12/2021 22:45 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

18/12/2021 23:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

18/12/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/12/2021 23:45 Dicte avond De prijs van verslaving (Deel 1/2, afl. 27). De politie onderzoekt de overval op de kluis van een pretpark. Rose vertelt 

het nieuws tegen haar minnaar. Anne heeft het moeilijk met haar nieuwe baan. 

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

19/12/2021 0:35 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd 

in een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 

1975. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

19/12/2021 2:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

19/12/2021 3:25 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.

19/12/2021 3:45 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

19/12/2021 4:55 En route special Op stap met Ben Roelants 

19/12/2021 5:15 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

19/12/2021 5:45 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

19/12/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

19/12/2021 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/12/2021 8:00 De Rolkrant 19.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/12/2021 9:00 Barmhartigheid Barmhartigheid, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

19/12/2021 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

19/12/2021 10:15 André Rieu Royale André Rieu Royale

19/12/2021 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, ...

19/12/2021 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  105de aflevering

19/12/2021 12:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 3/6

19/12/2021 13:25 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/12/2021 13:30 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.

19/12/2021 15:10 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van 

een ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 

vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

19/12/2021 16:30 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek - Herhaling

19/12/2021 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  104de aflevering

19/12/2021 18:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/12/2021 18:06 Kinderen van Zeppos Kinderen van Zeppos

19/12/2021 18:10 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

19/12/2021 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8283 Katie maakt een foutje, waardoor Sally meteen haar nieuwe bondgenoot wantrouwt. Sally weet niet dat Wyatt op de hoogte 



is van haar ziekte en gaat in op zijn uitzonderlijke voorstel.

19/12/2021 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8284 Vinny heeft in de gaten dat Thomas Douglas gebruikt om dichter bij Hope te komen. Thomas stelt zijn plannen weer bij en 

maakt extra haast om met Zoe te trouwen.

19/12/2021 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8285 Steffy vangt een gesprek op en verliest haar vertrouwen in Thomas volledig. Na een ruzie met Thomas zoekt Hope steun 

bij Liam. Hij heeft goede raad voor haar.

19/12/2021 19:45 De Daken van Rome De Daken van Rome

19/12/2021 20:45 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

19/12/2021 21:45 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

19/12/2021 22:40 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

19/12/2021 23:20 En route special 2021 op stap met Ben Roelants

19/12/2021 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

19/12/2021 23:55 Dicte avond De prijs van verslaving (Deel 2/2, afl. 28). De politie denkt dat de ontvoerder een gokverslaafde is. Er worden geruchten 

over Nina verspreid. Dicte gaat undercover in een casino, maar komt hier in de problemen. Dicte is een Deense misdaad- en 

dramaserie, die gebaseerd is op de boeken van Elsebeth Egholm

20/12/2021 0:50 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.

20/12/2021 2:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

20/12/2021 3:50 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

20/12/2021 4:50 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

20/12/2021 5:45 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

20/12/2021 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

20/12/2021 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8286 Carter probeert Zoe ervan te overtuigen dat ze zoveel beter kan krijgen dan Thomas Forrester. Thomas en Steffy maken ruzie 

over Thomas' ware bedoelingen en eerdere wandaden.

20/12/2021 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13102 Chad en Gabi blijven zoenen en voordat het nog verder kan gaan, komen JJ en Lani binnengestormd. Abigail vraagt Raines 

om Dario's gevaarlijke verleden te onderzoeken. Abigail vertelt Jennifer eindelijk over haar plannen om met Dario te trouwen. 

Andre informeert Kate over het vermiste vliegtuig, die denkt dat Andre er blij mee is.


