
9/5/2022 08:00 De Rolkrant 09.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

9/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

9/5/2022 09:55 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

9/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

9/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

9/5/2022 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, ...

9/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/5/2022 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. 

9/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/5/2022 12:25 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.

9/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/5/2022 13:20 Yesterday Eurovisiesongfestival-specials - Eurosong 1956 - 1975

9/5/2022 13:55 Bron van alle leven Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984

9/5/2022 14:15 't Geheim document Een vijftienjarige rakker ontdekt tijdens een verblijf aan zee een stuk van een document dat zijn verbeelding op hol brengt. 

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

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

9/5/2022 15:05 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

9/5/2022 15:25 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

9/5/2022 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.

9/5/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)

9/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/5/2022 16:40 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 17:10 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

9/5/2022 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, ...

9/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13203 Eric en Brady komen tot een gevecht, maar Victor maakt een einde aan hun vechtpartij. Terwijl Eric Jennifer in vertrouwen 

neemt, vertelt Brady Victor dat de wraak die hij heeft genomen misschien niet genoeg is. Sami gaat de strijd aan met Hope. 

Justin gaat naar Lucas om hem te vertellen dat Bonnie van plaats heeft geruild met Adrienne. 

9/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8387 Wyatt probeert wanhopig Flo's plan, om zijn moeder bij hen in te laten wonen, tegen te houden. Ridge en Brooke krijgen 

nieuws dat gevierd moet worden.

9/5/2022 19:05 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

9/5/2022 19:45 Op zoek naar water Op zoek naar water

9/5/2022 20:40 Vrouwen en mannen van: De strandwachters De strandwachters van Kaapstad

9/5/2022 21:10 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

9/5/2022 21:35 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

9/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/5/2022 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. 

9/5/2022 23:10 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.

9/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/5/2022 23:45 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond

10/5/2022 01:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

10/5/2022 01:45 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

10/5/2022 02:00 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

10/5/2022 02:45 Op zoek naar water Op zoek naar water

10/5/2022 03:35 Vrouwen en mannen van: De strandwachters De strandwachters van Kaapstad

10/5/2022 04:05 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

10/5/2022 04:35 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

10/5/2022 05:10 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

10/5/2022 05:40 Het geheim van de drie valleien Het geheim van de drie valleien

10/5/2022 06:10 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

10/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8387 Wyatt probeert wanhopig Flo's plan, om zijn moeder bij hen in te laten wonen, tegen te houden. Ridge en Brooke krijgen 

nieuws dat gevierd moet worden.

10/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13203 Eric en Brady komen tot een gevecht, maar Victor maakt een einde aan hun vechtpartij. Terwijl Eric Jennifer in vertrouwen 

neemt, vertelt Brady Victor dat de wraak die hij heeft genomen misschien niet genoeg is. Sami gaat de strijd aan met Hope. 

Justin gaat naar Lucas om hem te vertellen dat Bonnie van plaats heeft geruild met Adrienne. 

10/5/2022 08:00 De Rolkrant 10.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

10/5/2022 09:45 Mensen van overal Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor 

het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.

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

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

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

10/5/2022 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, ...

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

10/5/2022 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. 

10/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13203 Eric en Brady komen tot een gevecht, maar Victor maakt een einde aan hun vechtpartij. Terwijl Eric Jennifer in vertrouwen 

neemt, vertelt Brady Victor dat de wraak die hij heeft genomen misschien niet genoeg is. Sami gaat de strijd aan met Hope. 

Justin gaat naar Lucas om hem te vertellen dat Bonnie van plaats heeft geruild met Adrienne. 

10/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/5/2022 13:10 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van 

een begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden ,

 Jos Houben, Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

10/5/2022 14:50 Zwarte sneeuw Zwarte Sneeuw' van Tony Jacobs - Breedbeeld

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

10/5/2022 15:40 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

10/5/2022 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.

10/5/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

10/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8387 Wyatt probeert wanhopig Flo's plan, om zijn moeder bij hen in te laten wonen, tegen te houden. Ridge en Brooke krijgen 

nieuws dat gevierd moet worden.

10/5/2022 17:10 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

10/5/2022 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, ...

10/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13204 Sonny, Paul, Sami, John en Marlena zijn in Memphis voor de laatste aanwijzingen over Will. Eve informeert Brady en Victor 

dat ze Deimos' weduwe is. Kate heeft Theo ontboden om haar te helpen erachter te komen wie DiMera saboteert. 

Ondertussen bespreken Claire en Tripp Theo's jaloezie.

10/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8388 Steffy en Ridge delen een emotioneel vader-dochtermoment. Thomas geeft Finn een serieuze waarschuwing over Liam.

10/5/2022 19:00 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

10/5/2022 20:00 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

10/5/2022 20:25 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

10/5/2022 21:25 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

10/5/2022 22:00 Op bezoek in Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

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

10/5/2022 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. 

10/5/2022 23:10 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.

10/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

11/5/2022 00:30 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

11/5/2022 00:40 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.

11/5/2022 01:25 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

11/5/2022 02:40 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

11/5/2022 03:40 Smaakmakkers 1 Smaakmakkers 1

11/5/2022 04:00 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

11/5/2022 05:00 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

11/5/2022 05:35 Op bezoek in Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

11/5/2022 05:40 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

11/5/2022 06:10 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

11/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8388 Steffy en Ridge delen een emotioneel vader-dochtermoment. Thomas geeft Finn een serieuze waarschuwing over Liam.

11/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13204 Sonny, Paul, Sami, John en Marlena zijn in Memphis voor de laatste aanwijzingen over Will. Eve informeert Brady en Victor 

dat ze Deimos' weduwe is. Kate heeft Theo ontboden om haar te helpen erachter te komen wie DiMera saboteert. 

Ondertussen bespreken Claire en Tripp Theo's jaloezie.

11/5/2022 08:00 De Rolkrant 11.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

11/5/2022 09:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

11/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

11/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

11/5/2022 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, ...

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

11/5/2022 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. 

11/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13204 Sonny, Paul, Sami, John en Marlena zijn in Memphis voor de laatste aanwijzingen over Will. Eve informeert Brady en Victor 

dat ze Deimos' weduwe is. Kate heeft Theo ontboden om haar te helpen erachter te komen wie DiMera saboteert. 

Ondertussen bespreken Claire en Tripp Theo's jaloezie.

11/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/5/2022 13:10 MuziekSpecial Moederdag MuziekSpecial Moederdag - Deel 2/2

11/5/2022 14:05 Boskaatje Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf 

te verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens 

de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre. 

België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel. 

11/5/2022 15:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

11/5/2022 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.

11/5/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)

11/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8388 Steffy en Ridge delen een emotioneel vader-dochtermoment. Thomas geeft Finn een serieuze waarschuwing over Liam.

11/5/2022 17:10 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn



11/5/2022 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, ...

11/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13205 Het is Halloween en er zijn genoeg trucs en traktaties voor de helden van Salem... In bed in het DiMera huis, leest Abigail 

Jane Eyre. Zij en Chad maken grapjes over het feit dat Abigail al het snoep van Thomas heeft opgegeten. Chad controleert 

zijn GSM en verneemt dat Ben is ontsnapt tijdens een overplaatsing. Rafe en Hope komen meer te weten over 

een duivels plan. Steve krijgt verschrikkelijk nieuws over Kayla.

11/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8389 Steffy heeft het gevoel dat Hope een dubbele agenda heeft als het gaat om Finn. Finn krijgt een beter beeld van de 

familiedynamiek tussen Thomas en Steffy.

11/5/2022 19:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

11/5/2022 19:30 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

11/5/2022 19:50 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

11/5/2022 20:20 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

11/5/2022 20:50 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

11/5/2022 21:10 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

11/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/5/2022 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. 

11/5/2022 23:10 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.

11/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

12/5/2022 00:30 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

12/5/2022 00:40 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

12/5/2022 01:10 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

12/5/2022 01:30 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.

12/5/2022 02:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 10)

12/5/2022 03:10 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

12/5/2022 03:30 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

12/5/2022 04:00 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

12/5/2022 04:30 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

12/5/2022 04:55 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

12/5/2022 05:40 De wijngaarden van het Wilde Westen De wijngaarden van het Wilde Westen

12/5/2022 06:10 Wijngaarden aan de rand van de woestijn Wijngaarden aan de rand van de woestijn

12/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8389 Steffy heeft het gevoel dat Hope een dubbele agenda heeft als het gaat om Finn. Finn krijgt een beter beeld van de 

familiedynamiek tussen Thomas en Steffy.

12/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13205 Het is Halloween en er zijn genoeg trucs en traktaties voor de helden van Salem... In bed in het DiMera huis, leest Abigail 

Jane Eyre. Zij en Chad maken grapjes over het feit dat Abigail al het snoep van Thomas heeft opgegeten. Chad controleert 

zijn GSM en verneemt dat Ben is ontsnapt tijdens een overplaatsing. Rafe en Hope komen meer te weten over 

een duivels plan. Steve krijgt verschrikkelijk nieuws over Kayla.

12/5/2022 08:00 De Rolkrant 12.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

12/5/2022 09:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

12/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 



gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

12/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

12/5/2022 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, ...

12/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/5/2022 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. 

12/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13205 Het is Halloween en er zijn genoeg trucs en traktaties voor de helden van Salem... In bed in het DiMera huis, leest Abigail 

Jane Eyre. Zij en Chad maken grapjes over het feit dat Abigail al het snoep van Thomas heeft opgegeten. Chad controleert 

zijn GSM en verneemt dat Ben is ontsnapt tijdens een overplaatsing. Rafe en Hope komen meer te weten over 

een duivels plan. Steve krijgt verschrikkelijk nieuws over Kayla.

12/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/5/2022 13:10 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 1

12/5/2022 14:10 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 2

12/5/2022 15:10 Yesterday Eurovisiesongfestival-specials - Eurosong 1956 - 1975

12/5/2022 15:35 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

12/5/2022 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.

12/5/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)

12/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8389 Steffy heeft het gevoel dat Hope een dubbele agenda heeft als het gaat om Finn. Finn krijgt een beter beeld van de 

familiedynamiek tussen Thomas en Steffy.

12/5/2022 17:10 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

12/5/2022 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, ...

12/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13206 Sonny fluistert Will's naam terwijl hij bewusteloos is en wordt dan wakker met Paul aan zijn bed. Sonny bespreekt met 

Adrienne zijn sterke gevoelens voor Will. Paul vertrouwt John toe dat zijn onzekerheid over Sonny's aanhoudende gevoelens 

voor Will blijft escaleren. Justin komt John en Marlena tegen, die hem vragen om Sami te controleren. Ondertussen scheldt 



Lucas Sami uit omdat ze hem heeft achtergelaten. 

12/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8390 Hope zoekt naar evenwicht in haar gecompliceerde relatie met Thomas. Ridge houdt zich niet in als Quinn hem om 

vergeving vraagt.

12/5/2022 19:00 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

12/5/2022 19:35 Groen Tenerife Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022

12/5/2022 19:55 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

12/5/2022 20:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

12/5/2022 21:15 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

12/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/5/2022 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. 

12/5/2022 23:10 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.

12/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

13/5/2022 00:30 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

13/5/2022 00:40 Temse Retro Temse

13/5/2022 01:20 Temse deel 2 Temse deel 2 - Anno 1995

13/5/2022 02:05 En Route Indonesië 2 En Route Indonesië Deel 2

13/5/2022 02:20 Toerisme Sint-Truiden Ben Roelandts bezoekt Sint-Truiden

13/5/2022 02:55 Groen Tenerife Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022

13/5/2022 03:15 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

13/5/2022 03:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

13/5/2022 04:40 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

13/5/2022 05:40 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

13/5/2022 06:10 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

13/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8390 Hope zoekt naar evenwicht in haar gecompliceerde relatie met Thomas. Ridge houdt zich niet in als Quinn hem om 

vergeving vraagt.

13/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13206 Sonny fluistert Will's naam terwijl hij bewusteloos is en wordt dan wakker met Paul aan zijn bed. Sonny bespreekt met 

Adrienne zijn sterke gevoelens voor Will. Paul vertrouwt John toe dat zijn onzekerheid over Sonny's aanhoudende gevoelens 

voor Will blijft escaleren. Justin komt John en Marlena tegen, die hem vragen om Sami te controleren. Ondertussen scheldt 

Lucas Sami uit omdat ze hem heeft achtergelaten. 

13/5/2022 08:00 De Rolkrant 13.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/5/2022 09:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

13/5/2022 10:10 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

13/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

13/5/2022 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, ...

13/5/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/5/2022 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. 

13/5/2022 12:10 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/5/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13206 Sonny fluistert Will's naam terwijl hij bewusteloos is en wordt dan wakker met Paul aan zijn bed. Sonny bespreekt met 

Adrienne zijn sterke gevoelens voor Will. Paul vertrouwt John toe dat zijn onzekerheid over Sonny's aanhoudende gevoelens 

voor Will blijft escaleren. Justin komt John en Marlena tegen, die hem vragen om Sami te controleren. Ondertussen scheldt 

Lucas Sami uit omdat ze hem heeft achtergelaten. 

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

13/5/2022 13:10 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

een weduwe, die met haar twee zonen in de Kempen een hoeve uitbaat. De jongste zoon, Jan, is een rakker van veertien. 

Tussen Grietje en Jan ontluikt spoedig een kinderlijke vriendschap, terwijl de oudste zoon, Louis, wel iets voelt voor Marie, 

de jonge meid die bij zijn moeder in dienst is. Grietje wil haar ouders terug opzoeken die volgens Jan 'in de hemel zijn'. 

En daar gaat zij naar op zoek als Jan naar een repetitie van het zangkoor vertrekt. Dit avontuur dreigt slecht af te lopen. 

1958.  Wim Telders

13/5/2022 14:10 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

13/5/2022 15:25 Improvisations sur l'Escaut Na een dansfeest, gaan de jongeren op boten varen op de Schelde. De beelden worden geïllustreerd door een 

amalgaam muziekje. 1958

13/5/2022 15:40 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

13/5/2022 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.

13/5/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)

13/5/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/5/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8390 Hope zoekt naar evenwicht in haar gecompliceerde relatie met Thomas. Ridge houdt zich niet in als Quinn hem om 

vergeving vraagt.

13/5/2022 17:10 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

13/5/2022 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, ...

13/5/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13207 John en Marlena sporen Sami op in het huis van Elvis, waar ze een slaapkamer heeft gevonden die toebehoort aan 

een zekere EJ. John doorzoekt het huis en vindt bewijs dat daar ook een vrouw woont - Susan Banks. Adrienne vertelt Lucas 

dat zij niet degene was die hem heeft gedumpt. Lucas hoort het hele verhaal aan van hoe Bonnie zich voordeed als 

Adrienne, en dan praten ze over hun relatie en Justin. Eve arriveert bij het Kiriakis landhuis en legt aan Maggie uit hoe ze 

Mrs. Deimos Kiriakis is geworden.

13/5/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8391 Quinn beschuldigt Shauna nadat ze door Eric is teruggefloten. Paris Buckingham, de zus van Zoe, verschijnt onverwacht bij 

Forrester Creations.

13/5/2022 19:00 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

13/5/2022 19:30 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

13/5/2022 20:00 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

13/5/2022 21:00 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

13/5/2022 21:15 Mensen van overal Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor 

het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.

13/5/2022 21:45 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

13/5/2022 22:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/5/2022 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. 

13/5/2022 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

13/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/5/2022 23:45 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast Danny Verbiest en 

gasten Leo De Boeck, André Dee Poorter, Norma Hendy

14/5/2022 00:30 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

14/5/2022 00:40 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 

aangenomen in de bediening van de rijke en verwende jongeman Michel (Daniel Vigo). Al gauw onderwerpt Giselle zich 

aan de erotische fantasieën van Michel. Maar gaandeweg keren de rollen zich om. 

1969. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Daniel Vigo, Nathalie Vernier en Letitia Sorel 16+

14/5/2022 02:25 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

14/5/2022 02:55 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

14/5/2022 03:20 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

14/5/2022 04:20 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

14/5/2022 04:35 Mensen van overal Preachers of the Road gaat op bezoek bij Zambiaanse monteurs. Zij zijn zelf priesters en missionarissen en zorgen voor 

het onderhoud van de jeeps en de boten die dienst doen om het Woord van God tot bij de geïsoleerde gelovigen te brengen.

14/5/2022 05:10 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

14/5/2022 05:40 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

14/5/2022 06:10 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

14/5/2022 06:45 En Route Zwitserland En Route Zwitserland Deel 1 Ticino

14/5/2022 07:00 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

14/5/2022 08:00 De Rolkrant 14.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/5/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

14/5/2022 09:45 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

14/5/2022 10:05 MuziekSpecial op zaterdag MuziekSpecial op zaterdag

14/5/2022 10:55 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

14/5/2022 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, ...

14/5/2022 11:15 Yesterday Eurovisiesongfestival-specials - Eurosong 1976 - 1989.

14/5/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

14/5/2022 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 13206 Sonny fluistert Will's naam terwijl hij bewusteloos is en wordt dan wakker met Paul aan zijn bed. Sonny bespreekt met 

Adrienne zijn sterke gevoelens voor Will. Paul vertrouwt John toe dat zijn onzekerheid over Sonny's aanhoudende gevoelens 

voor Will blijft escaleren. Justin komt John en Marlena tegen, die hem vragen om Sami te controleren. Ondertussen scheldt 

Lucas Sami uit omdat ze hem heeft achtergelaten. 

14/5/2022 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/5/2022 13:30 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

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

de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

14/5/2022 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 5



14/5/2022 16:25 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

14/5/2022 16:35 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

14/5/2022 17:05 Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 

61 keer kampioen van België. Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader. 

De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.

14/5/2022 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, ...

14/5/2022 17:55 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

14/5/2022 19:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

14/5/2022 20:10 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

14/5/2022 21:10 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

14/5/2022 21:45 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

14/5/2022 22:10 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

14/5/2022 22:40 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

14/5/2022 23:10 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

14/5/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/5/2022 23:45 Punten van de jury Naar aanloop van Eurovisiesongfestival 2021 - Punten van de jury met Michel Follet - Dagelijks programma

14/5/2022 23:55 Missing Link Een avontuurlijke zoektocht die leidt van Terschelling naar Tervuren om de 'ontbrekende schakel' te vinden. 

Regie: Ger Poppelaars - Met: Johan Leysen, Tamara van der Dop, Thomas Acda en Nick van Buiten. 

Nederlands/Vlaams drama. 1997

15/5/2022 01:30 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert 

15/5/2022 02:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

15/5/2022 03:45 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

15/5/2022 04:45 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

15/5/2022 05:20 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

15/5/2022 05:50 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

15/5/2022 06:25 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

15/5/2022 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/5/2022 08:00 De Rolkrant 15.05 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/5/2022 09:00 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt al sinds de beginjaren seminaristen overal ter wereld, zo ook in Irak

15/5/2022 09:10 Meimaand In de maand mei vieren we Maria 

15/5/2022 09:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

15/5/2022 10:15 MuziekSpecial op zondag MuziekSpecial op zondag

15/5/2022 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, ...

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

15/5/2022 12:00 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

15/5/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/5/2022 13:10 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

15/5/2022 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 6

15/5/2022 15:45 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

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

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

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

komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 

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

15/5/2022 17:35 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

15/5/2022 18:20 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

15/5/2022 18:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/5/2022 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8388 Steffy en Ridge delen een emotioneel vader-dochtermoment. Thomas geeft Finn een serieuze waarschuwing over Liam.

15/5/2022 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8389 Steffy heeft het gevoel dat Hope een dubbele agenda heeft als het gaat om Finn. Finn krijgt een beter beeld van de 

familiedynamiek tussen Thomas en Steffy.

15/5/2022 19:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8390 Hope zoekt naar evenwicht in haar gecompliceerde relatie met Thomas. Ridge houdt zich niet in als Quinn hem om 

vergeving vraagt.

15/5/2022 20:10 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

15/5/2022 21:05 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

15/5/2022 22:05 Groen Tenerife Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022

15/5/2022 22:25 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

15/5/2022 23:25 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

15/5/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

15/5/2022 0:05 Mekka Op bezoek naar Mekka

16/5/2022 00:55 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

16/5/2022 02:00 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

16/5/2022 03:00 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

16/5/2022 03:55 Groen Tenerife Groen Tenerife met Ben Roelants. 2022

16/5/2022 04:20 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

16/5/2022 05:20 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen

16/5/2022 05:40 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

16/5/2022 06:10 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

16/5/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8391 Quinn beschuldigt Shauna nadat ze door Eric is teruggefloten. Paris Buckingham, de zus van Zoe, verschijnt onverwacht bij 

Forrester Creations.

16/5/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13207 John en Marlena sporen Sami op in het huis van Elvis, waar ze een slaapkamer heeft gevonden die toebehoort aan 

een zekere EJ. John doorzoekt het huis en vindt bewijs dat daar ook een vrouw woont - Susan Banks. Adrienne vertelt Lucas 

dat zij niet degene was die hem heeft gedumpt. Lucas hoort het hele verhaal aan van hoe Bonnie zich voordeed als 

Adrienne, en dan praten ze over hun relatie en Justin. Eve arriveert bij het Kiriakis landhuis en legt aan Maggie uit hoe ze 

Mrs. Deimos Kiriakis is geworden.


