
10/1/2022 8:00 De Rolkrant 10.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

10/1/2022 9:45 Kerk in Nood - Kerstvideo's De kerstperiode is niet voor iedereen even aangenaam. Kerk in Nood geeft het woord aan enkele ontheemden uit Nigeria.

10/1/2022 10:00 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 12/15

10/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 1/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in 

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

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

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

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

10/1/2022 11:00 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, ...

10/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

10/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

10/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13117 Het feest in huize Martin wordt hard getroffen door het plan van Deimos. Sonny zoekt naar de vermiste Paul, terwijl Gabi 

op zoek gaat naar Chad. JJ en Lani maken ruzie. Rafe stelt Hope een serieuze vraag. Broedende Victor heeft een nachtmerrie 

gehad dat Sonny in de problemen zit. Maggie troost hem.

10/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 18 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/1/2022 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1960 (afl 1 - 2022)

10/1/2022 13:50 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de 

inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. 

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. 

Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... Duitse 

soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, 

Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

10/1/2022 15:05 Het huis aan de overkant Het Huis aan de overkant. Een film van Paul Armand-Etienne Mylemans met oa. Jacques Vermeire

10/1/2022 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.

10/1/2022 16:00 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.  

10/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8301 Bridget brengt een verrassingsbezoekje aan Los Angeles om het feest van Brooke en Ridge bij te wonen. Het gaat al gauw 

mis voor Brooke en Bill als Quinn haar plan uitvoert.

10/1/2022 17:00 Retro Eclips: Afrika Op Stelten Retro Afrika Op Stelten

10/1/2022 17:25 Histoire de la Liaison Belgique Congo De geschiedenis van de luchtverbinding tussen België en Congo. Vanaf het begin met Edmond Thieffry in 1925 tot de 

duizendste vlucht in maart 1950. 1950

10/1/2022 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, ...

10/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13118 Het feest is voorbij en iedereen bevindt zich in vreemde situaties. Ze proberen allemaal uit te zoeken wat er tijdens 

het feest is gebeurd. Gabi doet een schokkende ontdekking... Raines duikt op.  

10/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8302 De aanwezigen kunnen niet geloven wat ze net hebben gezien, vooral Katie en Ridge niet. Quinn geniet van de schok die 



de video teweegbrengt. Brooke moet nu boeten voor haar verraad. 

10/1/2022 19:00 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 3

10/1/2022 19:40 Compostela Compostela 20 jaar later

10/1/2022 20:10 Short Ski - Dessel (pagadderpad) Short Ski - Dessel (pagadderpad)

10/1/2022 20:40 Smaakmakkers winter 2021 Smaakmakkers winter 2021 - afl 6

10/1/2022 21:10 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

10/1/2022 21:40 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

10/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

10/1/2022 23:10 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

10/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/1/2022 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

11/1/2022 1:30 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 3

11/1/2022 2:10 Compostela Compostela 20 jaar later

11/1/2022 2:45 Short Ski - Dessel (pagadderpad) Short Ski - Dessel (pagadderpad)

11/1/2022 3:15 Smaakmakkers winter 2021 Smaakmakkers winter 2021 - afl 6

11/1/2022 3:30 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

11/1/2022 4:00 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

11/1/2022 4:35 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

11/1/2022 5:40 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

11/1/2022 6:10 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

11/1/2022 6:35 Thee Met Een Verhaal 17 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

11/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8302 De aanwezigen kunnen niet geloven wat ze net hebben gezien, vooral Katie en Ridge niet. Quinn geniet van de schok die 

de video teweegbrengt. Brooke moet nu boeten voor haar verraad. 

11/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13118 Het feest is voorbij en iedereen bevindt zich in vreemde situaties. Ze proberen allemaal uit te zoeken wat er tijdens 

het feest is gebeurd. Gabi doet een schokkende ontdekking... Raines duikt op.  

11/1/2022 8:00 De Rolkrant 11.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

11/1/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 13/15

11/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 2/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in 

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

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

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

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

11/1/2022 11:00 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...



11/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

11/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

11/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13118 Het feest is voorbij en iedereen bevindt zich in vreemde situaties. Ze proberen allemaal uit te zoeken wat er tijdens 

het feest is gebeurd. Gabi doet een schokkende ontdekking... Raines duikt op.  

11/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/1/2022 13:20 André Rieu op zijn best André Rieu - fragment uit een live optreden

11/1/2022 13:40 Het Beest De 'jeune premier' van een projectontwikkelaar, Harry Melchior, wordt geconfronteerd met de mogelijke sloop van zijn 

ouderlijk huis, waarna zijn moeder haar intrek zal moeten nemen in een verzorgingstehuis. De boosdoener blijkt zijn eigen 

ontwikkelingsmaatschappij te zijn. Een solobezetting van het ouderlijk huis levert hem slechts vier maanden gevangenis op. 

Na de dood van zijn moeder zint hij op wraak. 

1982. Geregisseerd door Paul Collet met Willem Ruis, Hedie Meyling en Cara van Wersch 

11/1/2022 15:05 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

11/1/2022 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.

11/1/2022 16:00 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.  

11/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8302 De aanwezigen kunnen niet geloven wat ze net hebben gezien, vooral Katie en Ridge niet. Quinn geniet van de schok die 

de video teweegbrengt. Brooke moet nu boeten voor haar verraad. 

11/1/2022 17:00 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

11/1/2022 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

11/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13119 De gevolgen van het feest in het Martin huis gaan door. Door Lani's getuigenis, wordt Marlena erbij gehaald om te helpen. 

Hope wordt naar het ziekenhuis gebracht. Tripp gebruikt dit incident om zijn plan om Kayla te vernietigen verder 

uit te werken. 

11/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8303 Het lukt Quinn niet haar gezicht strak te houden en ze geeft toe dat zij het brein is achter Brookes ondergang. 

Shauna is kapot van verdriet en biecht Flo de ware reden op waarom ze vertrekt uit Los Angeles. 

11/1/2022 19:00 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

11/1/2022 20:00 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

11/1/2022 20:35 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

11/1/2022 21:30 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

11/1/2022 22:00 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

11/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

11/1/2022 23:10 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

11/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/1/2022 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

12/1/2022 0:10 Dicte - dubbel Dromen en Diamanten (dubbele aflevering) 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.

12/1/2022 1:45 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

12/1/2022 2:45 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

12/1/2022 3:15 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

12/1/2022 4:15 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

12/1/2022 4:45 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

12/1/2022 4:55 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.

12/1/2022 6:35 Thee Met Een Verhaal 18 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

12/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8303 Het lukt Quinn niet haar gezicht strak te houden en ze geeft toe dat zij het brein is achter Brookes ondergang. 

Shauna is kapot van verdriet en biecht Flo de ware reden op waarom ze vertrekt uit Los Angeles. 

12/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13119 De gevolgen van het feest in het Martin huis gaan door. Door Lani's getuigenis, wordt Marlena erbij gehaald om te helpen. 

Hope wordt naar het ziekenhuis gebracht. Tripp gebruikt dit incident om zijn plan om Kayla te vernietigen verder 

uit te werken. 

12/1/2022 8:00 De Rolkrant 12.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

12/1/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 14/15

12/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 1/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

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

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

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

12/1/2022 11:00 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

12/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

12/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

12/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13119 De gevolgen van het feest in het Martin huis gaan door. Door Lani's getuigenis, wordt Marlena erbij gehaald om te helpen. 

Hope wordt naar het ziekenhuis gebracht. Tripp gebruikt dit incident om zijn plan om Kayla te vernietigen verder 

uit te werken. 

12/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/1/2022 13:05 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

12/1/2022 13:10 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 5/6

12/1/2022 14:15 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

12/1/2022 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.

12/1/2022 16:00 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.  

12/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8303 Het lukt Quinn niet haar gezicht strak te houden en ze geeft toe dat zij het brein is achter Brookes ondergang. 

Shauna is kapot van verdriet en biecht Flo de ware reden op waarom ze vertrekt uit Los Angeles. 

12/1/2022 17:00 Mensen van overal Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later 

professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.

12/1/2022 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

12/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13120 Abigail en Jennifer steunen JJ, ervan overtuigd dat hij niet in staat was om Deimos te vermoorden. Chad kan niet stoppen 

met denken aan Abigail en hun kus. Gabi biecht aan Rafe op wat ze voor JJ voelde toen ze onder invloed was van Halo. 

Rafe onthult dan zijn eigen romantische impulsen die hem hebben meegesleept.  

12/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8304 Bill probeert wanhopig zijn relatie te redden en smeekt Katie om vergeving en begrip. Quinn wil dat Ridge inziet hoe Brooke 

écht is en kiest voor de echte liefde, dus voor Shauna. 

12/1/2022 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

12/1/2022 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

12/1/2022 19:55 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

12/1/2022 20:15:00 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

12/1/2022 20:55:00 En Route Cruises En route Cruises

12/1/2022 21:20:00 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

12/1/2022 22:15:00 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/1/2022 22:25:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

12/1/2022 23:10 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

12/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/1/2022 23:45 Dicte - dubbel Passie en handboeien (dubbele aflevering). 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

13/1/2022 1:20 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

13/1/2022 2:20 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 3)

13/1/2022 2:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

13/1/2022 3:15 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

13/1/2022 3:35 Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

13/1/2022 4:20 En Route Cruises En route Cruises

13/1/2022 4:35 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

13/1/2022 5:35 Op Bezoek: Op stap langs de Camino Op stap langs de Camino (Spanje)

13/1/2022 6:35 Thee Met Een Verhaal 19 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

13/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8304 Bill probeert wanhopig zijn relatie te redden en smeekt Katie om vergeving en begrip. Quinn wil dat Ridge inziet hoe Brooke 

écht is en kiest voor de echte liefde, dus voor Shauna. 

13/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13120 Abigail en Jennifer steunen JJ, ervan overtuigd dat hij niet in staat was om Deimos te vermoorden. Chad kan niet stoppen 

met denken aan Abigail en hun kus. Gabi biecht aan Rafe op wat ze voor JJ voelde toen ze onder invloed was van Halo. 



Rafe onthult dan zijn eigen romantische impulsen die hem hebben meegesleept.  

13/1/2022 8:00 De Rolkrant 13.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/1/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 15/15

13/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 2/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

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

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

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

13/1/2022 11:00 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, ...

13/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

13/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

13/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13120 Abigail en Jennifer steunen JJ, ervan overtuigd dat hij niet in staat was om Deimos te vermoorden. Chad kan niet stoppen 

met denken aan Abigail en hun kus. Gabi biecht aan Rafe op wat ze voor JJ voelde toen ze onder invloed was van Halo. 

Rafe onthult dan zijn eigen romantische impulsen die hem hebben meegesleept.  

13/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/1/2022 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1960 (afl 1 - 2022)

13/1/2022 13:55 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn 

concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en 

zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten 

nemen. 1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

13/1/2022 15:20 De kruisweg van Max Selen De kruisweg van Max Selen  sfeerfilm 1980

13/1/2022 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.

13/1/2022 16:00 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.  

13/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8304 Bill probeert wanhopig zijn relatie te redden en smeekt Katie om vergeving en begrip. Quinn wil dat Ridge inziet hoe Brooke 

écht is en kiest voor de echte liefde, dus voor Shauna. 

13/1/2022 17:00 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

13/1/2022 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, ...

13/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13121 Chad en Gabi worden verrassingsgetuigen bij Abigail en Dario's huwelijk als Abe de plechtigheid leidt. Tripp gaat door met 

zijn plan om Kayla te ruïneren. Steve vraagt Roman om met hem en Black Patch te overleggen. Eric vertelt Roman dat hij 

een slechte ervaring had met Nicole op de avond van het feest.  

13/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8305 Ridge is op een belangrijk punt in zijn leven en neemt een krachtige beslissing over Shauna Fulton. Bill belooft een 

wantrouwende Katie dat hij zal vechten voor haar en hun gezin. 

13/1/2022 19:00 Smaakmakkers winter 2021 Smaakmakkers winter 2021 - afl 8

13/1/2022 19:20 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen

13/1/2022 19:40 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk



13/1/2022 20:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

13/1/2022 21:00 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

13/1/2022 21:55 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

13/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

13/1/2022 23:10 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

13/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/1/2022 23:45 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.

14/1/2022 1:20 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een nieuw 

front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert zich tegen 

Mussolini en Duitsland.

14/1/2022 2:20 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 4

14/1/2022 3:05 Smaakmakkers winter 2021 Smaakmakkers winter 2021 - afl 8

14/1/2022 3:20 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen

14/1/2022 3:40 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

14/1/2022 4:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

14/1/2022 5:05 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

14/1/2022 6:00 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

14/1/2022 6:35 Thee Met Een Verhaal 20 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

14/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8305 Ridge is op een belangrijk punt in zijn leven en neemt een krachtige beslissing over Shauna Fulton. Bill belooft een 

wantrouwende Katie dat hij zal vechten voor haar en hun gezin. 

14/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13121 Chad en Gabi worden verrassingsgetuigen bij Abigail en Dario's huwelijk als Abe de plechtigheid leidt. Tripp gaat door met 

zijn plan om Kayla te ruïneren. Steve vraagt Roman om met hem en Black Patch te overleggen. Eric vertelt Roman dat hij 

een slechte ervaring had met Nicole op de avond van het feest.  

14/1/2022 8:00 De Rolkrant 14.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

14/1/2022 9:45 Kerk in Nood - Kerstvideo's De kerstperiode is niet voor iedereen even aangenaam. Kerk in Nood geeft het woord aan enkele ontheemden uit 

Burkina Faso

14/1/2022 9:55 Waarde en zin van elk menselijk leven Waarde en zin van elk menselijk leven , Broeder Stockman

14/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 1/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

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

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

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

14/1/2022 11:00 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, ...

14/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 



en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

14/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

14/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13121 Chad en Gabi worden verrassingsgetuigen bij Abigail en Dario's huwelijk als Abe de plechtigheid leidt. Tripp gaat door met 

zijn plan om Kayla te ruïneren. Steve vraagt Roman om met hem en Black Patch te overleggen. Eric vertelt Roman dat hij 

een slechte ervaring had met Nicole op de avond van het feest.  

14/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 22 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/1/2022 13:20 Mini Nieuwjaarsconcerten Mini nieuwjaarsconcert Anne Cambier & I Justiniani , Klinken op 2021

14/1/2022 13:35 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.

14/1/2022 15:25 Retro Eclips: Boechout Duivensport Retro Boechout Duivensport

14/1/2022 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.

14/1/2022 16:00 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.  

14/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8305 Ridge is op een belangrijk punt in zijn leven en neemt een krachtige beslissing over Shauna Fulton. Bill belooft een 

wantrouwende Katie dat hij zal vechten voor haar en hun gezin. 

14/1/2022 17:00 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

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

UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

14/1/2022 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, ...

14/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13122 Kayla, Steve en Tripp gaan naar het ziekenhuis waar ze te horen krijgen dat er een fout is gemaakt met een van Kayla's 

picknick, patiënten. Kayla is overstuur, weet niet hoe ze de fouten heeft kunnen maken. Rafe neemt Hope mee voor een 

privé waar hij van plan is de vraag te stellen, maar Julie onderbreekt hem.

14/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8306 Sally regelt iets voor Flo nadat ze een persoonlijk gesprek tussen haar en Wyatt opving. Dokter Escobar bevindt zich in 

een lastige situatie met haar patiënt Sally Spectra. 

14/1/2022 19:00 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

14/1/2022 19:30 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

14/1/2022 19:55 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

14/1/2022 20:55 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

14/1/2022 21:25 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

14/1/2022 21:55 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

14/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

14/1/2022 23:10 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

14/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/1/2022 23:45 Dicte - dubbel Doelen en middelen - 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

15/1/2022 1:20 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 

centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

15/1/2022 1:45 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

15/1/2022 2:15 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

15/1/2022 3:15 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

15/1/2022 3:45 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

15/1/2022 4:10 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

15/1/2022 4:40 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

15/1/2022 5:45 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

15/1/2022 6:45 Thee Met Een Verhaal 21 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

15/1/2022 7:00 Compostela Compostela 20 jaar later

15/1/2022 7:30 De Balkan De Balkan

15/1/2022 8:00 De Rolkrant 15.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/1/2022 9:45 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

15/1/2022 10:15 Frans Bauer Muziekspecial met Frans Bauer

15/1/2022 11:00 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, ...

15/1/2022 11:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1970 (afl 2 - 2022)

15/1/2022 11:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

15/1/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13120 Abigail en Jennifer steunen JJ, ervan overtuigd dat hij niet in staat was om Deimos te vermoorden. Chad kan niet stoppen 

met denken aan Abigail en hun kus. Gabi biecht aan Rafe op wat ze voor JJ voelde toen ze onder invloed was van Halo. 

Rafe onthult dan zijn eigen romantische impulsen die hem hebben meegesleept.  

15/1/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13121 Chad en Gabi worden verrassingsgetuigen bij Abigail en Dario's huwelijk als Abe de plechtigheid leidt. Tripp gaat door met 

zijn plan om Kayla te ruïneren. Steve vraagt Roman om met hem en Black Patch te overleggen. Eric vertelt Roman dat hij 

een slechte ervaring had met Nicole op de avond van het feest.  

15/1/2022 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/1/2022 13:25 Dicte - dubbel Na het huwelijk. Dicte en Bo staan voor een levensbedreigende crisis net nadat ze een grote stap hebben genomen in hun 

relatie. Wagners ex-vrouw komt op bezoek en zorgt voor onrust.

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

15/1/2022 15:00 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

15/1/2022 16:50 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.  

15/1/2022 17:25 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, ...

15/1/2022 17:35 Wedden Wedden ,  een film van Dan Key en Chris Devos

15/1/2022 18:30 Tijd voor de revue De lift is defect (afl. 15)  Stel je voor: in een poepsjiek hotel is de lift defect, en moet piccolo Lewie de voorname gasten 

de trap opdragen! Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar 

in november gespeeld wordt.

15/1/2022 18:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

15/1/2022 19:55 Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika

15/1/2022 20:15 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

15/1/2022 21:15 Mensen van overal Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later 

professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.

15/1/2022 21:45 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

15/1/2022 22:15 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.

15/1/2022 22:45 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

15/1/2022 23:15 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

15/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/1/2022 23:45 Dicte - dubbel Wet en plicht  - 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

16/1/2022 1:20 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

16/1/2022 2:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

16/1/2022 3:30 Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika

16/1/2022 3:55 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

16/1/2022 4:55 Mensen van overal Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later 

professionele voetballer worden. Ondanks de dagelijkse problemen geeft hij niet op.

16/1/2022 5:25 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

16/1/2022 5:55 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.

16/1/2022 6:20 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

16/1/2022 6:50 Thee Met Een Verhaal 22 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

16/1/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/1/2022 8:00 De Rolkrant 16.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



16/1/2022 9:00 Constant Lievens Wie is Constant Lievens ?

16/1/2022 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

16/1/2022 10:20 André Rieu in Venetië André Rieu in Venetië deel 2

16/1/2022 11:20 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, ...

16/1/2022 11:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  109ste aflevering

16/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

16/1/2022 12:10 Special Fats Domino deel 1 Special Fats Domino - Film deel 1 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey, 

24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende 

Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen in de Rock and Roll 

Hall of Fame.

16/1/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/1/2022 13:15 Mini Nieuwjaarsconcerten Mini nieuwjaarsconcert Anne Cambier & I Justiniani , Klinken op 2021

16/1/2022 13:30 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

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

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

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

ondertussen een spoor. 1964

16/1/2022 15:00 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader. 

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

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

georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 

1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer

16/1/2022 16:25 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. 

Zij aanvaardde het meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en 

daaraan ten onder ging. 1981

16/1/2022 17:00 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  108de aflevering

16/1/2022 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, ...

16/1/2022 17:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/1/2022 18:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

16/1/2022 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8304 Bill probeert wanhopig zijn relatie te redden en smeekt Katie om vergeving en begrip. Quinn wil dat Ridge inziet hoe Brooke 

écht is en kiest voor de echte liefde, dus voor Shauna. 

16/1/2022 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8305 Ridge is op een belangrijk punt in zijn leven en neemt een krachtige beslissing over Shauna Fulton. Bill belooft een 

wantrouwende Katie dat hij zal vechten voor haar en hun gezin. 

16/1/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8306 Sally regelt iets voor Flo nadat ze een persoonlijk gesprek tussen haar en Wyatt opving. Dokter Escobar bevindt zich in 

een lastige situatie met haar patiënt Sally Spectra. 

16/1/2022 19:45 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

16/1/2022 20:45 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

16/1/2022 21:45 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

16/1/2022 22:05 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

16/1/2022 23:05 Smaakmakkers winter 2021 Smaakmakkers winter 2021 - afl 8

16/1/2022 23:25 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

16/1/2022 23:55 The Maria Lang Mysteries Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine 

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

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



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

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

17/1/2022 1:25 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.

17/1/2022 3:05 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

17/1/2022 4:05 De Alpen Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

17/1/2022 5:05 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

17/1/2022 5:25 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

17/1/2022 6:35 Thee Met Een Verhaal 23 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

17/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8306 Sally regelt iets voor Flo nadat ze een persoonlijk gesprek tussen haar en Wyatt opving. Dokter Escobar bevindt zich in 

een lastige situatie met haar patiënt Sally Spectra. 

17/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13122 Kayla, Steve en Tripp gaan naar het ziekenhuis waar ze te horen krijgen dat er een fout is gemaakt met een van Kayla's 

patiënten. Kayla is overstuur, weet niet hoe ze de fouten heeft kunnen maken. Rafe neemt Hope mee voor een privé picknick, 

waar hij van plan is de vraag te stellen, maar Julie onderbreekt hem.


