
17/1/2022 8:00 De Rolkrant 17.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/1/2022 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 Libanon

17/1/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 16/25

17/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 2/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

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

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

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

17/1/2022 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, ...

17/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx 

en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

17/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

17/1/2022 12:20 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.

17/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/1/2022 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1970 (afl 2 - 2022)

17/1/2022 13:55 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij 

haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van 

een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug 

te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar huis

te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als een koningin, 

verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 

1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, 

Jean Lescat, Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

17/1/2022 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.

17/1/2022 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.

17/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/1/2022 16:35 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. 

17/1/2022 17:05 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.

17/1/2022 17:35 Uw verhaal: De Marktkramer Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

17/1/2022 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, ...

17/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13123 Hope geeft Rafe een antwoord op zijn aanzoek. Lani is gehypnotiseerd door Marlena en herinnert zich nieuwe informatie. 

Maar helaas, het is geen goed nieuws voor JJ. Brady en Sonny hebben een meningsverschil over het werk.

17/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8307 Zoe vertelt Steffy over de zorgen die ze heeft over de vreemde situatie tussen Flo, Wyatt en Sally. Flo brengt een 

onaangekondigd bezoekje aan dokter Escobar in een poging meer te weten te komen over Sally's ziekte.



17/1/2022 19:00 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

17/1/2022 19:30 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

17/1/2022 20:25 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust 

van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist 

ooit voet zette.

17/1/2022 20:50 Smaakmakkers winter 2021 Smaakmakkers winter 2021 - afl 7

17/1/2022 21:10 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

17/1/2022 21:40 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

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

17/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx 

en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

17/1/2022 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.  

17/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/1/2022 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond / 18+

18/1/2022 1:35 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

18/1/2022 2:05 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

18/1/2022 3:00 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust 

van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist 

ooit voet zette.

18/1/2022 3:25 Smaakmakkers winter 2021 Smaakmakkers winter 2021 - afl 7

18/1/2022 3:45 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

18/1/2022 4:15 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

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

18/1/2022 4:40 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

18/1/2022 5:40 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

18/1/2022 6:05 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

18/1/2022 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

18/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8307 Zoe vertelt Steffy over de zorgen die ze heeft over de vreemde situatie tussen Flo, Wyatt en Sally. Flo brengt een 

onaangekondigd bezoekje aan dokter Escobar in een poging meer te weten te komen over Sally's ziekte.

18/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13123 Hope geeft Rafe een antwoord op zijn aanzoek. Lani is gehypnotiseerd door Marlena en herinnert zich nieuwe informatie. 

Maar helaas, het is geen goed nieuws voor JJ. Brady en Sonny hebben een meningsverschil over het werk.

18/1/2022 8:00 De Rolkrant 18.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/1/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 17/25

18/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 1/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het 

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

de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

18/1/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...



18/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx en 

gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

18/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

18/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13123 Hope geeft Rafe een antwoord op zijn aanzoek. Lani is gehypnotiseerd door Marlena en herinnert zich nieuwe informatie. 

Maar helaas, het is geen goed nieuws voor JJ. Brady en Sonny hebben een meningsverschil over het werk.

18/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/1/2022 13:20 André Rieu op zijn best André Rieu - fragment uit een live optreden

18/1/2022 13:50 Waar het groeide De dichter René Verbeeck bezoekt Ernest Claes en diens echtgenote Stephanie Claes-Vetter in hun woning te Ukkel. 

Terwijl Claes zijn pijp rookt en dromerig voor zich uitkijkt, denkt hij terug aan zijn jeugd. Hij ziet Zichem en Averbode voor 

zich. Hij denkt terug aan zijn misdienaarschap en zijn vrienden. Hij ontmoet een schilder die hem voor het eerst de zin van 

het schone' doet aanvoelen. Hij denkt aan de lange winteravonden bij het haardvuur en aan zijn vader die voorleest. 

1956. Geregisseerd door Wim Telders met Guido Daans, Ernest Claes en René Verbeeck

18/1/2022 15:00 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

18/1/2022 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.

18/1/2022 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.

18/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8307 Zoe vertelt Steffy over de zorgen die ze heeft over de vreemde situatie tussen Flo, Wyatt en Sally. Flo brengt een 

onaangekondigd bezoekje aan dokter Escobar in een poging meer te weten te komen over Sally's ziekte.

18/1/2022 17:05 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

18/1/2022 17:35 Uw verhaal: Filip Poseele Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

18/1/2022 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, ...

18/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13124 Sonny vertelt Paul wat hij zich herinnert van de avond dat Deimos werd vermoord. Gabi en Chad proberen weer met elkaar in 

contact te komen, maar Chad is verontrust door de herinnering aan Abigail. Gabi bezoekt JJ om hem steun te geven. 

Terwijl hij bij Adrienne is, verneemt Lucas te Kate's huwelijk met Andre. 

18/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8308 Sally vertelt Wyatt dat ze bereid is zich te laten behandelen, maar dan wil ze wel iets van hem. Flo ziet interessant 

bewijsmateriaal als ze dokter Escobar verhoort over Sally's aandoening.

18/1/2022 19:00 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

18/1/2022 19:55 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

18/1/2022 20:15 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

18/1/2022 20:40 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

18/1/2022 21:35 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

18/1/2022 22:00 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

18/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx en

gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

18/1/2022 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.  

18/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



18/1/2022 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

19/1/2022 0:10 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

19/1/2022 1:45 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

19/1/2022 2:45 Dierenrijk: Kampioenschap schapen scheren Kampioenschap schapen scheren, Nieuw - Zeeland

19/1/2022 3:05 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

19/1/2022 3:30 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

19/1/2022 4:25 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

19/1/2022 4:50 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

19/1/2022 5:05 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.

19/1/2022 6:10 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

19/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8308 Sally vertelt Wyatt dat ze bereid is zich te laten behandelen, maar dan wil ze wel iets van hem. Flo ziet interessant 

bewijsmateriaal als ze dokter Escobar verhoort over Sally's aandoening.

19/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13124 Sonny vertelt Paul wat hij zich herinnert van de avond dat Deimos werd vermoord. Gabi en Chad proberen weer met elkaar in 

contact te komen, maar Chad is verontrust door de herinnering aan Abigail. Gabi bezoekt JJ om hem steun te geven. 

Terwijl hij bij Adrienne is, verneemt Lucas te Kate's huwelijk met Andre. 

19/1/2022 8:00 De Rolkrant 19.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/1/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 18/25

19/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 2/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het 

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

de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

19/1/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

19/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx en 

gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

19/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

19/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13124 Sonny vertelt Paul wat hij zich herinnert van de avond dat Deimos werd vermoord. Gabi en Chad proberen weer met elkaar in 

contact te komen, maar Chad is verontrust door de herinnering aan Abigail. Gabi bezoekt JJ om hem steun te geven. 

Terwijl hij bij Adrienne is, verneemt Lucas te Kate's huwelijk met Andre. 

19/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/1/2022 13:10 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 6/6

19/1/2022 14:20 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste 

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

worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben 

het op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011

19/1/2022 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.

19/1/2022 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.

19/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8308 Sally vertelt Wyatt dat ze bereid is zich te laten behandelen, maar dan wil ze wel iets van hem. Flo ziet interessant 



bewijsmateriaal als ze dokter Escobar verhoort over Sally's aandoening.

19/1/2022 17:00 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

19/1/2022 17:35 Uw verhaal: Damiaanactie Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

19/1/2022 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, ...

19/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13125 Sonny's bewering dat hij Deimos heeft vermoord kan helpen om JJ vrij te pleiten, maar als een nieuwe ooggetuige zich 

meldt, verandert dat alles. Hope en Rafe vieren hun verloving, maar ze zijn tegelijk op hun hoede zijn over Abigail's huwelijk 

met Dario. Steve en Kayla feliciteren Hope en Rafe met hun verloving.

19/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8309 Quinn probeert de schade te repareren in haar relatie met Eric. Als ze samen zijn in Las Vegas, kunnen Ridge en Shauna 

hun bijzondere klik niet langer ontkennen.

19/1/2022 19:00 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)

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

19/1/2022 19:55 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

19/1/2022 20:20 Zuid- Afrika Zuid-Afrika deel 1 - En Route

19/1/2022 20:45 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 2 - En route

19/1/2022 21:20 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

19/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx en 

gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

19/1/2022 23:15 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.  

19/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/1/2022 23:45 Dicte - dubbel In de voetsporen van Wagner. 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

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

20/1/2022 2:25 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 4)

20/1/2022 2:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

20/1/2022 3:20 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

20/1/2022 3:45 Zuid- Afrika Zuid-Afrika deel 1 - En Route

20/1/2022 4:10 Zuid-Afrika Zuid-Afrika deel 2 - En route

20/1/2022 4:35 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

20/1/2022 5:35 Compostela Compostela 20 jaar later

20/1/2022 6:15 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

20/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8309 Quinn probeert de schade te repareren in haar relatie met Eric. Als ze samen zijn in Las Vegas, kunnen Ridge en Shauna 

hun bijzondere klik niet langer ontkennen.

20/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13125 Sonny's bewering dat hij Deimos heeft vermoord kan helpen om JJ vrij te pleiten, maar als een nieuwe ooggetuige zich 

meldt, verandert dat alles. Hope en Rafe vieren hun verloving, maar ze zijn tegelijk op hun hoede zijn over Abigail's huwelijk 

met Dario. Steve en Kayla feliciteren Hope en Rafe met hun verloving.

20/1/2022 8:00 De Rolkrant 20.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/1/2022 9:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 19/25

20/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 1/2) 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.

20/1/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

20/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

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

gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

20/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

20/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13125 Sonny's bewering dat hij Deimos heeft vermoord kan helpen om JJ vrij te pleiten, maar als een nieuwe ooggetuige zich 

meldt, verandert dat alles. Hope en Rafe vieren hun verloving, maar ze zijn tegelijk op hun hoede zijn over Abigail's huwelijk 

met Dario. Steve en Kayla feliciteren Hope en Rafe met hun verloving.

20/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

20/1/2022 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1970 (afl 2 - 2022)

20/1/2022 13:55 Diefstal Een Algerijns meisje van 6 jaar steelt in alle onschuld een pull voor haar vader. Deze is er niet gelukkig mee en brengt 

de pull terug naar de winkel. 1968

20/1/2022 14:15 De Obool Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven 

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

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

20/1/2022 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.

20/1/2022 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.

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

20/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8309 Quinn probeert de schade te repareren in haar relatie met Eric. Als ze samen zijn in Las Vegas, kunnen Ridge en Shauna hun 

bijzondere klik niet langer ontkennen.

20/1/2022 17:00 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

20/1/2022 17:35 Uw verhaal: Gene Thomas Dorine Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

20/1/2022 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, ...

20/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13126 Sonny's bekentenis pleit JJ vrij, die zich schuldig voelt en zich in het onderzoek stort (tegen Raines' orders in). 

Adrienne bezoekt Sonny. Hope, Rafe, Lani (en later JJ) volgen een aanwijzing op die Lani heeft gevonden.

20/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8310 Katie kapt Donna af als ze te opdringerig bezig is vergeving te zoeken voor Brooke. Brooke is op zoek naar Ridge, terwijl ze 

terugdenkt aan hun romantische momenten samen.

20/1/2022 19:00 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

20/1/2022 19:30 Project Buzibi - Nepal - Oeganda Project Buzibi - Nepal - Oeganda

20/1/2022 19:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

20/1/2022 21:00 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

20/1/2022 21:55 Idonesië - de kempen - Alpen Idonesië - de kempen - Alpen

20/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx 

en gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

20/1/2022 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.  

20/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/1/2022 23:45 Dicte - dubbel Zieke geest. 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

21/1/2022 1:20 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

21/1/2022 2:20 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 5, Noorwegen

21/1/2022 2:55 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

21/1/2022 3:20 Project Buzibi - Nepal - Oeganda Project Buzibi - Nepal - Oeganda

21/1/2022 3:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

21/1/2022 4:55 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

21/1/2022 5:50 Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika Short Ski - Costa Rica - Zuid-Afrika

21/1/2022 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

21/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8310 Katie kapt Donna af als ze te opdringerig bezig is vergeving te zoeken voor Brooke. Brooke is op zoek naar Ridge, terwijl ze 

terugdenkt aan hun romantische momenten samen.

21/1/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13126 Sonny's bekentenis pleit JJ vrij, die zich schuldig voelt en zich in het onderzoek stort (tegen Raines' orders in). 

Adrienne bezoekt Sonny. Hope, Rafe, Lani (en later JJ) volgen een aanwijzing op die Lani heeft gevonden.

21/1/2022 8:00 De Rolkrant 21.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/1/2022 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.

21/1/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 20/25

21/1/2022 10:15 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 2/2) 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.

21/1/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

21/1/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/1/2022 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx en 

gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

21/1/2022 12:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

21/1/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13126 Sonny's bekentenis pleit JJ vrij, die zich schuldig voelt en zich in het onderzoek stort (tegen Raines' orders in). 

Adrienne bezoekt Sonny. Hope, Rafe, Lani (en later JJ) volgen een aanwijzing op die Lani heeft gevonden.

21/1/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/1/2022 13:05 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

21/1/2022 13:25 Mini Nieuwjaarsconcerten Mini nieuwjaarsconcert Anne Cambier & I Justiniani , Klinken op 2022

21/1/2022 13:40 Op de fiets naar Hollywood Is een documentaire over de Nederlandse filmproductie tussen 1958 - de oprichting van de Filmacademie - en 1993. 

De Hert en Thijssen proberen een antwoord te geven. 1993

21/1/2022 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.

21/1/2022 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.

21/1/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



21/1/2022 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8310 Katie kapt Donna af als ze te opdringerig bezig is vergeving te zoeken voor Brooke. Brooke is op zoek naar Ridge, terwijl ze 

terugdenkt aan hun romantische momenten samen.

21/1/2022 17:00 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

21/1/2022 17:35 Uw verhaal: Rok Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

21/1/2022 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, ...

21/1/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13127 Rafe, Hope, Lani en JJ splitsen zich op om te kijken of ze bewijs kunnen vinden dat is achtergebleven van de kamer waar 

de man (die mogelijk Deimos heeft vermoord) verbleef. Sonny bezoekt Chad, Gabi en Arianna nadat hij is gearresteerd. 

Claire begint haar eerste dag in het café op het plein en loopt Theo tegen het lijf. Chad en Theo spelen schaak, en de twee 

praten over relatieproblemen.

21/1/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8311 Shauna krijgt steeds meer gevoelens voor Ridge en trakteert hem op een persoonlijke Las Vegas VIP-behandeling. 

Sally krijgt het doodsbenauwd als ze zich realiseert dat Flo effect heeft gehad op Penny.

21/1/2022 19:00 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

21/1/2022 19:30 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

21/1/2022 20:00 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

21/1/2022 21:00 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.

21/1/2022 21:30 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

21/1/2022 22:00 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

21/1/2022 22:15 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/1/2022 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: An Swartenbroekx en 

gasten Lieve Vandenbussche, Luc Beaucourt en John Horton

21/1/2022 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.  

21/1/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/1/2022 23:45 Dicte - dubbel De prijs van verslaving. 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

22/1/2022 1:20 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

22/1/2022 1:50 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

22/1/2022 2:20 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

22/1/2022 3:20 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.

22/1/2022 3:50 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

22/1/2022 4:20 Voor Fairtrade naar Guatemala Veerle Symoens trok voor Fair Trade naar Guatemala om er te bekijken hoe ze de koffie precies produceren.

22/1/2022 4:40 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

22/1/2022 5:45 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

22/1/2022 6:35 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

22/1/2022 7:00 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

22/1/2022 8:00 De Rolkrant 22.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/1/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/1/2022 9:45 Retro De Laatste Reis Retro Eclips: De Laatste Reis

22/1/2022 10:10 André Rieu viert feest André Rieu viert feest vanuit Maastricht

22/1/2022 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 



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

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

uitdaging, ...

22/1/2022 11:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1980 (afl 3 - 2022)

22/1/2022 11:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

22/1/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13125 Sonny's bewering dat hij Deimos heeft vermoord kan helpen om JJ vrij te pleiten, maar als een nieuwe ooggetuige zich 

meldt, verandert dat alles. Hope en Rafe vieren hun verloving, maar ze zijn tegelijk op hun hoede zijn over Abigail's huwelijk 

met Dario. Steve en Kayla feliciteren Hope en Rafe met hun verloving.

22/1/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13126 Sonny's bekentenis pleit JJ vrij, die zich schuldig voelt en zich in het onderzoek stort (tegen Raines' orders in). 

Adrienne bezoekt Sonny. Hope, Rafe, Lani (en later JJ) volgen een aanwijzing op die Lani heeft gevonden.

22/1/2022 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/1/2022 13:25 Dicte - dubbel In de voetsporen van Wagner. 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

22/1/2022 15:00 Kruiswegstraat 6 Het studiebureau Verbrugge heeft voor een belangrijk project een beroep moeten doen op de medewerking van de knappe 

Franse ingenieur Hugo Saint-Laurent die Octave Verbrugge tijdens een "zakenreis" te Parijs heeft ontmoet. Natuurlijk zal 

Hugo bij Octave te gast zijn. Deze woont in een patriciërshuis uit de vorige eeuw (6, Kruiswegstraat te Gent) samen met zijn 

twee ongehuwde zusters. Hugo merkt weldra dat er in de familiekring spanning heerst. 1973. Jean Daskalidès

22/1/2022 16:35 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.

22/1/2022 16:55 Iron Lady De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville 

College, Oxford, stoot zij ondanks haar afkomst en geslacht door naar de top van de Britse conservatieve partij. 

Haar politieke loopbaan vergt echter ook offers op persoonlijk vlak. The Iron Lady is een Britse dramafilm uit 2011 

onder regie van Phyllida Lloyd.

22/1/2022 18:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

22/1/2022 18:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

22/1/2022 19:50 Serengety - Norderney - Sydney Serengety - Norderney - Sydney

22/1/2022 20:25 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

22/1/2022 21:25 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

22/1/2022 21:55 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

22/1/2022 22:25 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

22/1/2022 22:40 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

22/1/2022 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.  

22/1/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/1/2022 23:55 Dicte - dubbel Ieder mens is een eiland, 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

23/1/2022 1:30 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

23/1/2022 2:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

23/1/2022 3:50 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

23/1/2022 4:50 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

23/1/2022 5:20 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

23/1/2022 5:50 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne



23/1/2022 6:20 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

23/1/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/1/2022 7:45 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

23/1/2022 8:00 De Rolkrant 23.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/1/2022 9:00 Frère Roger van Taizé Frère Roger van Taizé

23/1/2022 9:30 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere zondag volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

23/1/2022 10:20 André Rieu op zijn best André Rieu - fragment uit een live optreden

23/1/2022 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

23/1/2022 11:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  108de aflevering

23/1/2022 12:10 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

23/1/2022 12:25 Special Fats Domino deel 2 Fats Domino - Film deel 2 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.

23/1/2022 13:15 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

23/1/2022 13:55 Baas Gansendonck Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan', 

van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in klinkende 

goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. Gansendonck voelt zich ver 

boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945

23/1/2022 15:45 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij woont 

in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij oorlogje spelen 

in de bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

23/1/2022 17:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  108de aflevering

23/1/2022 18:00 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, ...

23/1/2022 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/1/2022 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8308 Sally vertelt Wyatt dat ze bereid is zich te laten behandelen, maar dan wil ze wel iets van hem. Flo ziet interessant 

bewijsmateriaal als ze dokter Escobar verhoort over Sally's aandoening.

23/1/2022 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8309 Quinn probeert de schade te repareren in haar relatie met Eric. Als ze samen zijn in Las Vegas, kunnen Ridge en Shauna hun 

bijzondere klik niet langer ontkennen.

23/1/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8310 Katie kapt Donna af als ze te opdringerig bezig is vergeving te zoeken voor Brooke. Brooke is op zoek naar Ridge, terwijl ze 

terugdenkt aan hun romantische momenten samen.

23/1/2022 19:40 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

23/1/2022 20:40 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

23/1/2022 21:35 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.

23/1/2022 22:10 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

23/1/2022 23:10 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

23/1/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

23/1/2022 23:55 The Maria Lang Mysteries Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. De dag voor het huwelijk 

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

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



wel iets te verbergen hebben. 

24/1/2022 1:30 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

24/1/2022 2:45 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

24/1/2022 3:40 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

24/1/2022 4:40 Norderney Norderney,  één van de fijnste Duitse Waddeneilanden. Het is een plek waar leven met en in de natuur hoog in het vaandel 

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

UNESCO geklasseerd als natuurlijk werelderfgoed.

24/1/2022 5:10 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

24/1/2022 6:05 Cato en Celestin in Benin Het vertrekpunt is de studente Cato die een week lang leeft met slechts 10 liter water. ze filmt het selfie-gewijs. 

Da's de hoeveelheid water die iemand in Benin gebruikt. Vervolgens volgen we hen in Benin. Afl. 1

24/1/2022 6:25 Gek op Kook'n Gek op Kook'n vanuit Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) 

24/1/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8311 Shauna krijgt steeds meer gevoelens voor Ridge en trakteert hem op een persoonlijke Las Vegas VIP-behandeling. 

Sally krijgt het doodsbenauwd als ze zich realiseert dat Flo effect heeft gehad op Penny.


