
2/5/2022 08:00 De Rolkrant 02.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

2/5/2022 09:55 Waarde en zin van elk menselijk leven Waarde en zin van elk menselijk leven , Broeder Stockman

2/5/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

2/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

2/5/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/5/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen 

de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 6

2/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13197 Abigail loopt bij Sami binnen met Chad. Chad belooft Sami dat hij contact met hem opneemt zodra ze iets te weten komen.

Later hebben Chad en Abigail een romantisch moment. In het bijzijn van Bonnie en Justin vertelt Victor Maggie dat 

hun huwelijk voorbij is en overhandigt hij de scheidingspapieren. Kayla's ober in het café is Tripp.

2/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/5/2022 13:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

2/5/2022 13:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1975

2/5/2022 13:55 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.

2/5/2022 15:05 Jeus van Moeder Crisje Jeus van Moeder Crisje - Een leven in twee werelden - Documentaire naar het jonge leven van een Medium genaamd 

Jozef Rulof. Regie: Richtie

2/5/2022 15:25 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

2/5/2022 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.

2/5/2022 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.

2/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8381 Hope heeft een paar ongemakkelijke feiten voor Liam over zijn relatie met Steffy. Zende is onder de indruk als Zoe spontaan 

een flirterige modeshow voor hem geeft.

2/5/2022 17:10 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

2/5/2022 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, ...

2/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13198 Nicole informeert Brady dat ze zijn wensen heeft uitgevoerd en effectief Eric's hart heeft gebroken. Nicole loopt later 

Jennifer tegen het lijf. Ze dringt er haar op aan om voor Eric te zorgen. Bonnie onderschept Adrienne's telefoontje naar 

Justin. Later zijn Bonnie en Victor midden in de ceremonie als Maggie binnenvalt!

2/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8382 Steffy en Finn groeien naar elkaar toe terwijl Hope Liam confronteert met zijn gevoelens voor zijn ex. Zoe praat met Zende 



over Carter, waarna ze een serenade voor hem zingt.

2/5/2022 19:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - compilatie afgelopen seizoen

2/5/2022 19:55 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

2/5/2022 21:10 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

2/5/2022 21:35 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

2/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/5/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen 

de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 6

2/5/2022 23:25 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.  

2/5/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/5/2022 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond

3/5/2022 00:50 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

3/5/2022 01:35 Evrard ervaart: Peru ten Zuiden van Lima Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

er kennis gemaakt met de veelzijdige landschappen, de oude tradities en het rijk verleden dat dit land te bieden heeft. 

3/5/2022 02:25 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

3/5/2022 03:25 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

3/5/2022 04:45 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

3/5/2022 05:10 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

3/5/2022 05:40 Reis naar de oorsprong van de wijnbouw Reis naar de oorsprong van de wijnbouw

3/5/2022 06:15 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

3/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8382 Steffy en Finn groeien naar elkaar toe terwijl Hope Liam confronteert met zijn gevoelens voor zijn ex. Zoe praat met Zende 

over Carter, waarna ze een serenade voor hem zingt.

3/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13198 Nicole informeert Brady dat ze zijn wensen heeft uitgevoerd en effectief Eric's hart heeft gebroken. Nicole loopt later 

Jennifer tegen het lijf. Ze dringt er haar op aan om voor Eric te zorgen. Bonnie onderschept Adrienne's telefoontje naar 

Justin. Later zijn Bonnie en Victor midden in de ceremonie als Maggie binnenvalt!

3/5/2022 08:00 De Rolkrant 03.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/5/2022 09:45 Mekka Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka

3/5/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

3/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

3/5/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/5/2022 11:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - compilatie afgelopen seizoen

3/5/2022 12:20 Eclips in beweging MB Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen met Miss Belgium Elena

3/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13198 Nicole informeert Brady dat ze zijn wensen heeft uitgevoerd en effectief Eric's hart heeft gebroken. Nicole loopt later 

Jennifer tegen het lijf. Ze dringt er haar op aan om voor Eric te zorgen. Bonnie onderschept Adrienne's telefoontje naar 

Justin. Later zijn Bonnie en Victor midden in de ceremonie als Maggie binnenvalt!



3/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/5/2022 13:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

3/5/2022 13:20 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

3/5/2022 15:10 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

3/5/2022 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.

3/5/2022 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.

3/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8382 Steffy en Finn groeien naar elkaar toe terwijl Hope Liam confronteert met zijn gevoelens voor zijn ex. Zoe praat met Zende 

over Carter, waarna ze een serenade voor hem zingt.

3/5/2022 17:10 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

3/5/2022 17:40 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, ...

3/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13199 Sheila staat op het punt Bonnie en Victor te trouwen (met Brady als getuige) als Maggie en Justin binnenkomen om 

de bruiloft te onderbreken. Kayla en Steve proberen erachter te komen wat de oorzaak is van Adrienne's bizarre gedrag. 

Hope confronteert Rolf. Jennifer vindt Eric op zijn boerderij. Kan ze Eric zover krijgen om terug te komen naar Salem?

3/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8383 Finn belooft Steffy dat hij van haar zal houden en voor haar zal zorgen. Zende doet Zoe versteld staan als hij vertelt over 

zijn grootste verlangen.

3/5/2022 19:00 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

3/5/2022 20:00 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

3/5/2022 20:30 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

3/5/2022 21:30 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

3/5/2022 22:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - compilatie afgelopen seizoen

3/5/2022 22:55 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/5/2022 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.  

3/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/5/2022 23:40 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

4/5/2022 00:05 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki 

en de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

4/5/2022 00:50 Burlen in Chabrehez - Oeganda Burlen in Chabrehez - Oeganda

4/5/2022 01:25 Project Buzibi - Nepal - Oeganda Project Buzibi - Nepal - Oeganda

4/5/2022 01:55 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

4/5/2022 02:55 Belgian Travel Blog Awards 2022 Belgian Travel Blog Awards 2022

4/5/2022 03:20 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

4/5/2022 04:20 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

4/5/2022 04:50 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - compilatie afgelopen seizoen

4/5/2022 05:40 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

4/5/2022 06:15 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

4/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8383 Finn belooft Steffy dat hij van haar zal houden en voor haar zal zorgen. Zende doet Zoe versteld staan als hij vertelt over 



zijn grootste verlangen.

4/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13199 Sheila staat op het punt Bonnie en Victor te trouwen (met Brady als getuige) als Maggie en Justin binnenkomen om 

de bruiloft te onderbreken. Kayla en Steve proberen erachter te komen wat de oorzaak is van Adrienne's bizarre gedrag. 

Hope confronteert Rolf. Jennifer vindt Eric op zijn boerderij. Kan ze Eric zover krijgen om terug te komen naar Salem?

4/5/2022 08:00 De Rolkrant 04.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/5/2022 09:45 Mensen van overal Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de 

Onbevlekte Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende 

manier van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd. 

4/5/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

4/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

4/5/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/5/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen 

de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 7

4/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13199 Sheila staat op het punt Bonnie en Victor te trouwen (met Brady als getuige) als Maggie en Justin binnenkomen om 

de bruiloft te onderbreken. Kayla en Steve proberen erachter te komen wat de oorzaak is van Adrienne's bizarre gedrag. 

Hope confronteert Rolf. Jennifer vindt Eric op zijn boerderij. Kan ze Eric zover krijgen om terug te komen naar Salem?

4/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/5/2022 13:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

4/5/2022 13:20 Jan Smit in Sportpaleis Antwerpen Jan Smit, met zijn liveband, voor het eerst in het Antwerpse Sportpaleis. Naast zijn grootste hits brengt hij ook duetten 

met gastartiesten De Romeo's, Lindsay, Christoff en Ianthe Tavernier. Tweedelige uitzending. Aflevering 1

4/5/2022 14:10 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

4/5/2022 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.

4/5/2022 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.

4/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8383 Finn belooft Steffy dat hij van haar zal houden en voor haar zal zorgen. Zende doet Zoe versteld staan als hij vertelt over 

zijn grootste verlangen.

4/5/2022 17:10 Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan Een Wijngaard midden in de Stille Oceaan

4/5/2022 17:40 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, ...

4/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13200 Iedereen op de bruiloft reageert op het nieuws dat het niet Adrienne is die met Victor trouwt, maar Bonnie. Steve, Kayla en 

Justin gaan naar de gevangenis. Maggie is boos dat Victor probeerde Xander in te huren om van Deimos af te komen... 

Samen met Hope dwingt Sami Rolf te vertellen hoe hij Will terugbracht. 

4/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8384 Liam doet een bekentenis over Thomas aan Hope. Zoe is opgetogen als Carter haar op een romantische avond trakteert.



4/5/2022 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

4/5/2022 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

4/5/2022 19:50 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

4/5/2022 20:25 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

4/5/2022 21:05 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

4/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/5/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen 

de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 7

4/5/2022 23:25 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.  

4/5/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

5/5/2022 00:25 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

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

5/5/2022 01:10 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

5/5/2022 01:35 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

5/5/2022 02:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 7)

5/5/2022 03:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

5/5/2022 03:30 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

5/5/2022 04:05 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

5/5/2022 04:45 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

5/5/2022 05:40 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

5/5/2022 06:15 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

5/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8384 Liam doet een bekentenis over Thomas aan Hope. Zoe is opgetogen als Carter haar op een romantische avond trakteert.

5/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13200 Iedereen op de bruiloft reageert op het nieuws dat het niet Adrienne is die met Victor trouwt, maar Bonnie. Steve, Kayla en 

Justin gaan naar de gevangenis. Maggie is boos dat Victor probeerde Xander in te huren om van Deimos af te komen... 

Samen met Hope dwingt Sami Rolf te vertellen hoe hij Will terugbracht. 

5/5/2022 08:00 De Rolkrant 05.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/5/2022 09:45 Bijbelse Tentenkampen Bijbelse Tentenkampen

5/5/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

5/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

5/5/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/5/2022 11:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen 



de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 8

5/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13200 Iedereen op de bruiloft reageert op het nieuws dat het niet Adrienne is die met Victor trouwt, maar Bonnie. Steve, Kayla en 

Justin gaan naar de gevangenis. Maggie is boos dat Victor probeerde Xander in te huren om van Deimos af te komen... 

Samen met Hope dwingt Sami Rolf te vertellen hoe hij Will terugbracht. 

5/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/5/2022 13:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

5/5/2022 13:25 Dicte Doelen en middelen (deel 1/2, afl 17) -Dicte gaat samen met haar familie kijken naar een voetbalwedstrijd om Jannick, 

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

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

5/5/2022 14:20 Dicte Doelen en middelen (deel 2/2, afl 18) -Dicte gaat samen met haar familie kijken naar een voetbalwedstrijd om Jannick, 

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

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

5/5/2022 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1975

5/5/2022 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.

5/5/2022 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.

5/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8384 Liam doet een bekentenis over Thomas aan Hope. Zoe is opgetogen als Carter haar op een romantische avond trakteert.

5/5/2022 17:10 Wijnbouw tussen vulkanen en zee Wijnbouw tussen vulkanen en zee

5/5/2022 17:40 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, ...

5/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13201 Justin, Steve en Kayla werken aan de bevrijding van Adrienne terwijl Bonnie een snelle aftocht probeert te maken, maar ze 

wordt gedwarsboomd door Sheila. Ondertussen bagatelliseren Justin en Adrienne hun reünie. Op hetzelfde moment geeft 

Eli toe aan Gabi hoe hij Sheila heeft bedrogen. Hope vraagt JJ en Lani om Rolf's geheimen te onthullen.

5/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8385 Brooke maakt zich zorgen als Hope de laatste ontwerpen van Thomas laat zien. Zende krijgt onverwacht bezoek van een 

belangrijke persoon uit zijn verleden.

5/5/2022 19:00 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

5/5/2022 19:35 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

5/5/2022 19:50 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

5/5/2022 20:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

5/5/2022 21:20 De Daken van Rome De Daken van Rome

5/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/5/2022 22:25 1864 1864 is het jaar waarin de felbevochten Tweede Deens-Pruisische Oorlog werd gestreden, met als inzet de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein. Maar meer dan over oorlog, gaat 1864 over de ongewone driehoeksverhouding tussen 

de onafscheidelijke broers Laust en Peter en hun knappe geliefde Inge.  150 jaar later, in 2014, wordt de asociale Claudia 

verplicht een baan aan te nemen als thuishulp voor een 100-jarige baron. Ze vindt Inges verloren memoires, en zo wordt ons 

het aangrijpende verhaal verteld over Peter, Laust en Inge. Een verhaal over onmogelijke liefde en een vergeten oorlog 

die hun levens voorgoed veranderde. Aflevering 8

5/5/2022 23:30 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.  



5/5/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/5/2022 23:55 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

6/5/2022 00:35 Cuba met oldtimers en andere transportmiddelen Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

6/5/2022 01:00 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

6/5/2022 02:20 Balkanoorlog Balkanoorlog , 1994

6/5/2022 02:50 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

6/5/2022 03:05 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

6/5/2022 03:30 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

6/5/2022 04:35 De Daken van Rome De Daken van Rome

6/5/2022 05:40 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

6/5/2022 06:15 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

6/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8385 Brooke maakt zich zorgen als Hope de laatste ontwerpen van Thomas laat zien. Zende krijgt onverwacht bezoek van een 

belangrijke persoon uit zijn verleden.

6/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13201 Justin, Steve en Kayla werken aan de bevrijding van Adrienne terwijl Bonnie een snelle aftocht probeert te maken, maar ze 

wordt gedwarsboomd door Sheila. Ondertussen bagatelliseren Justin en Adrienne hun reünie. Op hetzelfde moment geeft 

Eli toe aan Gabi hoe hij Sheila heeft bedrogen. Hope vraagt JJ en Lani om Rolf's geheimen te onthullen.

6/5/2022 08:00 De Rolkrant 06.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/5/2022 09:45 John Tavener John Tavener

6/5/2022 10:15 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

6/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

6/5/2022 11:05 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, ...

6/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/5/2022 11:25 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en 

culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. 

6/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 29 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13201 Justin, Steve en Kayla werken aan de bevrijding van Adrienne terwijl Bonnie een snelle aftocht probeert te maken, maar ze 

wordt gedwarsboomd door Sheila. Ondertussen bagatelliseren Justin en Adrienne hun reünie. Op hetzelfde moment geeft 

Eli toe aan Gabi hoe hij Sheila heeft bedrogen. Hope vraagt JJ en Lani om Rolf's geheimen te onthullen.

6/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/5/2022 13:10 Kleine Lenteschoonmaak Michel Follet vindt van alles terug bij de lenteschoonmaak . Nostalgisch, soms grappig, soms melancholisch. Jaargang 2

6/5/2022 13:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana - compilatie afgelopen seizoen

6/5/2022 14:20 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

6/5/2022 15:25 Sabotage Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde 

in het saboteren van het spoorwegnet. 1945

6/5/2022 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.

6/5/2022 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.

6/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8385 Brooke maakt zich zorgen als Hope de laatste ontwerpen van Thomas laat zien. Zende krijgt onverwacht bezoek van een 

belangrijke persoon uit zijn verleden.

6/5/2022 17:10 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

6/5/2022 17:40 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, ...

6/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13202 Chloe ondervraagt Brady over Nicole's beslissing om de stad te verlaten met Holly. Roman en Eric horen beiden dat Sami 

in de gevangenis zit. Eric en Brady hebben een verhitte ruzie... Rafe confronteert Hope over de gevangenisstraf van Sami. 

Hope waarschuwt Rafe te stoppen met het in twijfel trekken van haar oordelen nu ze commissaris is.

6/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8386 Zende loopt een kans met Zoe mis door een grote technische storing. Wyatt is razend op Quinn vanwege haar idiote plan 

tegen Brooke en Ridge.

6/5/2022 19:00 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

6/5/2022 19:30 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. 

6/5/2022 19:55 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

6/5/2022 20:55 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

6/5/2022 21:15 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

6/5/2022 21:35 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

6/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/5/2022 22:25 Heimat 22 -delige kroniek over de familie Simon in het Hunsrückdorp Schabbach van 1919 tot 1982. De Duitse politieke, sociale en 

culture geschiedenis van de 20ste eeuw wordt er in menselijke details getoond. Schabbach, een klein dorpje op de Hunsrück.

Maria, dochter van de rijke landeigenaar Wiegand, wordt verliefd op Paul Simon, die net uit de Eerste Wereldoorlog 

teruggekeerd is. Wanneer ze trouwen en twee kinderen krijgen, Anton en Ernst, denkt Maria het geluk gevonden te hebben. 

Maar op zeker dag vertrekt Paul onaangekondigd naar Amerika en laat niets meer van zich horen. Maria blijft achter en 

hoopt op zijn terugkeer. 

6/5/2022 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.  

6/5/2022 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/5/2022 23:40 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast  Zaki en 

de gasten Jaak Villeneuve, Frank Evens en Kris Baert.

7/5/2022 00:25 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in 

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

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

7/5/2022 02:10 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

7/5/2022 02:40 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. 

7/5/2022 03:05 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

7/5/2022 04:00 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2



7/5/2022 04:20 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

7/5/2022 04:45 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

7/5/2022 05:15 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.

7/5/2022 05:40 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

7/5/2022 06:15 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

7/5/2022 07:00 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

7/5/2022 08:00 De Rolkrant 07.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

7/5/2022 09:45 John Tavener John Tavener

7/5/2022 10:20 MuziekSpecial Moederdag MuziekSpecial Moederdag - Deel 1/2

7/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

7/5/2022 11:05 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, ...

7/5/2022 11:15 Yesterday Eurovisiesongfestival-specials - Eurosong 1956 - 1975

7/5/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

7/5/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13201 Justin, Steve en Kayla werken aan de bevrijding van Adrienne terwijl Bonnie een snelle aftocht probeert te maken, maar ze 

wordt gedwarsboomd door Sheila. Ondertussen bagatelliseren Justin en Adrienne hun reünie. Op hetzelfde moment geeft Eli 

toe aan Gabi hoe hij Sheila heeft bedrogen. Hope vraagt JJ en Lani om Rolf's geheimen te onthullen.

7/5/2022 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/5/2022 13:30 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

7/5/2022 15:20 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 3

7/5/2022 16:25 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.

7/5/2022 16:45 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

7/5/2022 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, ...

7/5/2022 18:10 Europapark 2018 Europa in 1 dag? Het kan. Europa Park tot 4 keer uitgeroepen tot het beste attractiepark ter wereld!

7/5/2022 18:30 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement 

Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

7/5/2022 18:50 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het de 



derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk continent 

de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.

7/5/2022 19:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

7/5/2022 20:25 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

7/5/2022 21:20 Mensen van overal Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de 

Onbevlekte Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende 

manier van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd. 

7/5/2022 21:55 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

7/5/2022 22:25 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

7/5/2022 22:55 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

7/5/2022 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.  

7/5/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/5/2022 23:55 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

8/5/2022 01:40 Europapark 2018 Europa in 1 dag? Het kan. Europa Park tot 4 keer uitgeroepen tot het beste attractiepark ter wereld!

8/5/2022 02:00 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement 

Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

8/5/2022 02:25 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 

de derde keer prijs. Jelle stond on top of the world. Dat triggerde hem om een unieke uitdaging aan te gaan: op elk continent

de hoogste berg te beklimmen... En dat zonder één vliegtuig, trein of schip te gebruiken. Alles op eigen kracht.

8/5/2022 02:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

8/5/2022 03:55 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

8/5/2022 04:55 Mensen van overal Venezuela - Women on top. De contemplatieve zusters van het Heilig Hart en de missionaire zusters van de 

Onbevlekte Ontvangenis zijn twee katholieke religieuze gemeenschappen in Venezuela. Beide hebben ze een verschillende 

manier van leven en werken, maar toch dezelfde genadevolle impact op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd. 

8/5/2022 05:25 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

8/5/2022 06:00 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

8/5/2022 06:30 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.

8/5/2022 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

8/5/2022 08:00 De Rolkrant 08.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/5/2022 09:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Zambia

8/5/2022 09:05 Mariale Ommegang Nazareth Mariale Ommegang van 8 september vanuit Nazareth - Herhaling

8/5/2022 09:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

8/5/2022 10:20 MuziekSpecial Moederdag MuziekSpecial Moederdag - Deel 2/2

8/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

8/5/2022 11:05 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, ...

8/5/2022 11:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

8/5/2022 12:00 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

8/5/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/5/2022 13:05 Soleil des hyènes Sinds hun onafhankelijkheid zetten landen als Tunesië, Marokko en vele anderen zwaar in op de toeristenindustrie als 

manier om hun onderontwikkeling op te lossen. Hun zon, hun palmbomen en hun stranden zijn te bewonderen in de catalogi 

van de reisbureaus. De film SOLEIL DES HYENES laat de weg zien die een Noord-Afrikaans vissersdorp doorloopt 

om een toeristencentrum te worden. Een bekroonde film van Ridha Behi. 1977

8/5/2022 14:40 The Team De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, 

Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale 

kunsthandel, en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. Het tweede seizoen van THE TEAM is opnieuw 

een meeslepende crimeserie met glansrollen voor Lynn Van Royen ('Beau Séjour'), Marie Bach Hansen ('The Legacy') & 

Jürgen Vogel ('Tatort') -  Aflevering 4

8/5/2022 15:40 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

8/5/2022 17:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

8/5/2022 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, ...

8/5/2022 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/5/2022 18:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8383 Finn belooft Steffy dat hij van haar zal houden en voor haar zal zorgen. Zende doet Zoe versteld staan als hij vertelt over 

zijn grootste verlangen.

8/5/2022 18:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8384 Liam doet een bekentenis over Thomas aan Hope. Zoe is opgetogen als Carter haar op een romantische avond trakteert.

8/5/2022 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8385 Brooke maakt zich zorgen als Hope de laatste ontwerpen van Thomas laat zien. Zende krijgt onverwacht bezoek van een 

belangrijke persoon uit zijn verleden.

8/5/2022 19:45 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

8/5/2022 20:40 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

8/5/2022 21:40 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

8/5/2022 22:05 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

8/5/2022 23:05 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

8/5/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

8/5/2022 23:55 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

9/5/2022 00:55 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

9/5/2022 01:55 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

9/5/2022 02:55 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

9/5/2022 03:55 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

9/5/2022 04:15 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

9/5/2022 05:15 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

9/5/2022 05:40 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

9/5/2022 06:15 Rijndal Rijndal

9/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8386 Zende loopt een kans met Zoe mis door een grote technische storing. Wyatt is razend op Quinn vanwege haar idiote plan 

tegen Brooke en Ridge.

9/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13202 Chloe ondervraagt Brady over Nicole's beslissing om de stad te verlaten met Holly. Roman en Eric horen beiden dat Sami 

in de gevangenis zit. Eric en Brady hebben een verhitte ruzie... Rafe confronteert Hope over de gevangenisstraf van Sami. 

Hope waarschuwt Rafe te stoppen met het in twijfel trekken van haar oordelen nu ze commissaris is.


