
22/8/2022 08:00 De Rolkrant 22.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/8/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/8/2022 09:55 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook 

vandaag nog belangrijk blijft. 

22/8/2022 10:00 Niet van deze wereld Niet van deze wereld - Abt Manu

22/8/2022 10:35 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

22/8/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

22/8/2022 11:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/8/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 56 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

22/8/2022 12:15 De week van Hans Hinterseer De week van Hans Hinterseer afl 1

22/8/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13252 JJ voelt zich schuldig als hij hoort dat het slechter gaat met Theo. Gabi vertelt Eli dat ze zich verraden voelt. Later vraagt Eli 

aan JJ om hem te ontmoeten. Zal hij bekennen dat hij met Lani naar bed is geweest? Terwijl ze Theo bezoekt, valt Lani bijna 

flauw. Op hetzelfde moment wordt Steve duizelig terwijl hij bij Paul is. Sonny beschuldigt Paul ervan dat hij Will heeft gekust 

omdat hij wilde dat ze uit elkaar gingen.

22/8/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/8/2022 13:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties (deel 3)

22/8/2022 13:40 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 1

22/8/2022 14:50 Springen 1/2 Deel 1/2 - Het bejaardentehuis Sempa Vivax is niets te gek om de oude dag plezierig te maken. Een nabootsing van een 

Derde Wereldoorlog is maar één van de festiviteiten. Het is dan ook de laatste rustplaats van rijke en excentrieke mensen. 

Als een politicus een plaatsje wil, zien ze een mogelijkheid de dreigende onteigening af te weren. De directeur ziet wel wat 

in de kleindochter van de politicus. 

1985 Geregisseerd door Jean-Pierre De Decker  met Mark Verstraete, Herbert Flack en Maya van den Broecke

22/8/2022 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.

22/8/2022 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)

22/8/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/8/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8461 Steffy geeft Finn en Hope een krachtig betoog over haar gevoelens voor Liam. Bill en Liam zoeken steun bij elkaar over 

hun ontmantelde relaties met Katie en Hope.

22/8/2022 17:05 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

22/8/2022 17:35 Eclips TV Op Stap Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

22/8/2022 17:40 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

22/8/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13253 Terwijl Lani van Kayla hoort dat ze zwanger is, ontmoet een schuldige Eli JJ om hem zijn pistool terug te geven. Later komt 

een geschokte Lani aan op het politiebureau om haar nieuws te delen met haar baby daddy...Stefan en Gabi botsen, 

maar Kate arriveert op tijd om Gabi te overtuigen haar te vertrouwen. 

22/8/2022 18:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

22/8/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8462 Finn vertelt Liam waar de grenzen liggen met betrekking tot Steffy. Thomas is bezorgd over de huidige situatie van 



Steffy en Hope.

22/8/2022 19:00 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

22/8/2022 19:20 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. 

22/8/2022 19:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

22/8/2022 20:45 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

22/8/2022 20:55 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden.

Ideaal gebied met de motor. Typische streekproducten.

22/8/2022 21:20 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

22/8/2022 21:45 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

22/8/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/8/2022 22:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

22/8/2022 22:55 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

22/8/2022 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.

22/8/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/8/2022 23:45 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 1

23/8/2022 00:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 56 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

23/8/2022 01:40 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

23/8/2022 02:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

23/8/2022 03:00 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

23/8/2022 03:15 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. 

Ideaal gebied met de motor. Typische streekproducten.

23/8/2022 03:40 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

23/8/2022 04:10 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

23/8/2022 04:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. 

Het Turnhouts Vennengebied

23/8/2022 05:40 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 1

23/8/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8462 Finn vertelt Liam waar de grenzen liggen met betrekking tot Steffy. Thomas is bezorgd over de huidige situatie van 

Steffy en Hope.

23/8/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13253 Terwijl Lani van Kayla hoort dat ze zwanger is, ontmoet een schuldige Eli JJ om hem zijn pistool terug te geven. Later komt 

een geschokte Lani aan op het politiebureau om haar nieuws te delen met haar baby daddy...Stefan en Gabi botsen, 

maar Kate arriveert op tijd om Gabi te overtuigen haar te vertrouwen. 

23/8/2022 08:00 De Rolkrant 23.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/8/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/8/2022 09:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook 

vandaag nog belangrijk blijft. 

23/8/2022 09:50 De Zin van het Gebed De Zin van het Gebed, Broeder Stockman, Broeders van Liefde

23/8/2022 10:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

23/8/2022 10:50 Thee Met Een Verhaal 09 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie



23/8/2022 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, ...

23/8/2022 11:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/8/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

23/8/2022 12:15 De week van Hans Hinterseer De week van Hans Hinterseer afl 2

23/8/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13253 Terwijl Lani van Kayla hoort dat ze zwanger is, ontmoet een schuldige Eli JJ om hem zijn pistool terug te geven. Later komt 

een geschokte Lani aan op het politiebureau om haar nieuws te delen met haar baby daddy...Stefan en Gabi botsen, 

maar Kate arriveert op tijd om Gabi te overtuigen haar te vertrouwen. 

23/8/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/8/2022 13:15 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 2

23/8/2022 14:20 Springen 2/2 Deel 2/2 - Het bejaardentehuis Sempa Vivax is niets te gek om de oude dag plezierig te maken. Een nabootsing van een 

Derde Wereldoorlog is maar één van de festiviteiten. Het is dan ook de laatste rustplaats van rijke en excentrieke mensen. 

Als een politicus een plaatsje wil, zien ze een mogelijkheid de dreigende onteigening af te weren. De directeur ziet wel wat 

in de kleindochter van de politicus. 

1985 Geregisseerd door Jean-Pierre De Decker  met Mark Verstraete, Herbert Flack en Maya van den Broecke

23/8/2022 15:15 Op de Sofa met Seka van-CAMPENHOUT

23/8/2022 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.

23/8/2022 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)

23/8/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/8/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8462 Finn vertelt Liam waar de grenzen liggen met betrekking tot Steffy. Thomas is bezorgd over de huidige situatie van 

Steffy en Hope.

23/8/2022 17:05 Wijnland - Italië Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

23/8/2022 17:35 Eclips TV Op Stap Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

23/8/2022 17:40 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

23/8/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13254 Victor hoopt dat Brady aan de weg timmert met Eve, maar hij is een beetje bezorgd als hij hoort dat zijn kleinzoon haar 

heeft verleid. Lani belt Kayla, nadat ze een beslissing heeft genomen over haar zwangerschap, en JJ hoort het. JJ neemt 

ontslag bij het korps en is vastbesloten om opnieuw te beginnen, en hopelijk is dat met Lani. Anna wil Steve inhuren 

om achter Stefano aan te gaan, maar Roman dringt er bij zijn nieuwe, oude liefde op aan om het te laten gaan.

23/8/2022 18:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

23/8/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8463 Steffy weet dat Hope degene is die het meeste lijdt onder de situatie en biedt haar verontschuldigingen aan. Thomas besluit 

Hope en Steffy op een onverwachte manier te helpen.

23/8/2022 19:00 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

23/8/2022 19:20 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

23/8/2022 19:45 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

23/8/2022 20:45 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

23/8/2022 20:50 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

23/8/2022 21:40 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen



23/8/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/8/2022 22:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

23/8/2022 22:50 Lachen geblazen Lachen geblazen

23/8/2022 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.

23/8/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/8/2022 23:45 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 2

24/8/2022 00:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 57 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

24/8/2022 01:40 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

24/8/2022 02:05 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

24/8/2022 03:05 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

24/8/2022 03:15 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

24/8/2022 04:15 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

24/8/2022 04:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Belle Bel. 

Het landschap in Geel-Bel

24/8/2022 05:40 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 2

24/8/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8463 Steffy weet dat Hope degene is die het meeste lijdt onder de situatie en biedt haar verontschuldigingen aan. Thomas besluit 

Hope en Steffy op een onverwachte manier te helpen.

24/8/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13254 Victor hoopt dat Brady aan de weg timmert met Eve, maar hij is een beetje bezorgd als hij hoort dat zijn kleinzoon haar 

heeft verleid. Lani belt Kayla, nadat ze een beslissing heeft genomen over haar zwangerschap, en JJ hoort het. JJ neemt 

ontslag bij het korps en is vastbesloten om opnieuw te beginnen, en hopelijk is dat met Lani. Anna wil Steve inhuren 

om achter Stefano aan te gaan, maar Roman dringt er bij zijn nieuwe, oude liefde op aan om het te laten gaan.

24/8/2022 08:00 De Rolkrant 24.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/8/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/8/2022 09:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook 

vandaag nog belangrijk blijft. 

24/8/2022 09:50 Sir John Tavener Lucette Verboven in gesprek met Sir John Tavener. Deze componist van wereldformaat wist met zijn compositie 

Song for Athene', tijdens de begrafenisplechtigheid van prinses Diana, talrijke rouwenden te ontroeren. Al in de jaren zestig 

werd hij bekend toen de Beatles zijn populaire cantata 'The Whale' op hun Apple label opnamen. Prins Charles ridderde hem 

voor zijn muzikale verdiensten. In de jaren zeventig trad hij toe tot de orthodoxe kerk waardoor zijn werk een mystieke, 

oosterse invloed kreeg. 

24/8/2022 10:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

24/8/2022 10:55 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

24/8/2022 11:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/8/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 58 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

24/8/2022 12:15 De week van Hans Hinterseer De week van Hans Hinterseer afl 3

24/8/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13254 Victor hoopt dat Brady aan de weg timmert met Eve, maar hij is een beetje bezorgd als hij hoort dat zijn kleinzoon haar 

heeft verleid. Lani belt Kayla, nadat ze een beslissing heeft genomen over haar zwangerschap, en JJ hoort het. JJ neemt 



ontslag bij het korps en is vastbesloten om opnieuw te beginnen, en hopelijk is dat met Lani. Anna wil Steve inhuren 

om achter Stefano aan te gaan, maar Roman dringt er bij zijn nieuwe, oude liefde op aan om het te laten gaan.

24/8/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/8/2022 13:15 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 3

24/8/2022 14:20 Verbrande Brug Een sociaal drama dat zich afspeelt in het gehucht Verbrande Brug, een industrieel dekor. Er is kermis en die brengt 

een aantal oude bekenden terug bij elkaar. De hernieuwde ontmoeting maakt nogal wat emoties los. 

1975. Regie Guido Henderickx met o.a. Jan Decleir , Doris Arden 

24/8/2022 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.

24/8/2022 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)

24/8/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/8/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8463 Steffy weet dat Hope degene is die het meeste lijdt onder de situatie en biedt haar verontschuldigingen aan. Thomas besluit 

Hope en Steffy op een onverwachte manier te helpen.

24/8/2022 17:05 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.

24/8/2022 17:20 Eclips TV Op Stap Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

24/8/2022 17:40 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, ...

24/8/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13255 Abigail interviewt Stefan voor een persbericht waarin ze hem aankondigt als de nieuwe CEO. Later vragen Andre, Kate, 

Chad en Abigail zich af wat Stefan verbergt. Het blijkt dat Vivian en Stefan Andre bedriegen. JJ hoort dat Lani zwanger is, 

maar realiseert zich dat ze van plan is een abortus te laten doen. Vivian brengt Brady en Eve een bezoek om aan te kondigen 

dat Gabi Chic heeft gekozen voor DiMera. Brady en Vivian krijgen ruzie.

24/8/2022 18:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

24/8/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8464 Wyatt vraag Katie om een gunst namens Flo. Steffy onderbreekt Finn en Liam, die allebei graag haar aandacht willen hebben

24/8/2022 19:00 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

24/8/2022 19:25 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

24/8/2022 20:00 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

24/8/2022 20:15 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

24/8/2022 21:10 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

24/8/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/8/2022 22:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

24/8/2022 22:55 Retro Eclips: De Ridders Stalen Ros Retro De Ridders Stalen Ros

24/8/2022 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.

24/8/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/8/2022 23:45 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 



volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 3

25/8/2022 00:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 58 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

25/8/2022 01:35 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

25/8/2022 02:00 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

25/8/2022 02:30 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

25/8/2022 02:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

25/8/2022 03:40 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

25/8/2022 04:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

25/8/2022 05:40 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 3

25/8/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8464 Wyatt vraag Katie om een gunst namens Flo. Steffy onderbreekt Finn en Liam, die allebei graag haar aandacht willen hebben

25/8/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13255 Abigail interviewt Stefan voor een persbericht waarin ze hem aankondigt als de nieuwe CEO. Later vragen Andre, Kate, 

Chad en Abigail zich af wat Stefan verbergt. Het blijkt dat Vivian en Stefan Andre bedriegen. JJ hoort dat Lani zwanger is, 

maar realiseert zich dat ze van plan is een abortus te laten doen. Vivian brengt Brady en Eve een bezoek om aan te kondigen 

dat Gabi Chic heeft gekozen voor DiMera. Brady en Vivian krijgen ruzie.

25/8/2022 08:00 De Rolkrant 25.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/8/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

25/8/2022 09:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook 

vandaag nog belangrijk blijft. 

25/8/2022 09:50 Ouderen in de kerk Ouderen in de kerk met Eric Bruneel

25/8/2022 10:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

25/8/2022 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, ...

25/8/2022 11:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

25/8/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

25/8/2022 12:15 De week van Hans Hinterseer De week van Hans Hinterseer afl 4

25/8/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13255 Abigail interviewt Stefan voor een persbericht waarin ze hem aankondigt als de nieuwe CEO. Later vragen Andre, Kate, 

Chad en Abigail zich af wat Stefan verbergt. Het blijkt dat Vivian en Stefan Andre bedriegen. JJ hoort dat Lani zwanger is, 

maar realiseert zich dat ze van plan is een abortus te laten doen. Vivian brengt Brady en Eve een bezoek om aan te kondigen 

dat Gabi Chic heeft gekozen voor DiMera. Brady en Vivian krijgen ruzie.

25/8/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/8/2022 13:15 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 4

25/8/2022 14:20 Vrijdag 1/2 Deel 1 - Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na 

twee jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter. Tijdens de 

gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook een kind heeft. 

Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus

25/8/2022 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomersixties (deel 3)

25/8/2022 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.

25/8/2022 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)

25/8/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

25/8/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8464 Wyatt vraag Katie om een gunst namens Flo. Steffy onderbreekt Finn en Liam, die allebei graag haar aandacht willen hebben.

25/8/2022 17:00 Kroon Oil BRC Rally van Ieper 2022

25/8/2022 17:30 Belcar Skylimit Sprint Cup Belcar Skylimit Sprint Cup 24 Hours of Zolder

25/8/2022 17:45 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, ...

25/8/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13256 Vivian en Stefan bespreken hoe het nodig was om Andre's hulp in te schakelen bij de overname van het bedrijf. JJ blijft 

pleiten bij Lani om haar zwangerschap niet te beëindigen, omdat hij gelooft dat het kind van hem is. Jennifer onderbreekt 

het moment en verneemt dat JJ besloten heeft te stoppen bij de politie. Eli en Gabi vieren ook het succes van haar bedrijf. 

Terwijl ze blijven samenwerken, stelt Eli voor dat ze hun relatie naar een hoger niveau tillen. 

25/8/2022 18:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

25/8/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8465 Katie steunt Flo met de Logan-zussen. Finn komt een bekend gezicht tegen op een onverwachte plek.

25/8/2022 19:00 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

25/8/2022 19:20 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

25/8/2022 19:50 Mekka Op bezoek naar Mekka

25/8/2022 20:45 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

25/8/2022 21:05 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

25/8/2022 21:25 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

25/8/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

25/8/2022 22:25 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

25/8/2022 22:35 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

25/8/2022 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.

25/8/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/8/2022 23:40 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

25/8/2022 23:50 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 4

26/8/2022 00:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 59 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

26/8/2022 01:35 Smaakmakkers 4 Smaakmakkers 4

26/8/2022 01:55 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

26/8/2022 02:25 Mekka Op bezoek naar Mekka

26/8/2022 03:20 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

26/8/2022 03:35 Op bezoek naar Zillertal Op bezoek naar Zillertal (2021), Oostenrijk

26/8/2022 03:55 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

26/8/2022 04:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

26/8/2022 05:40 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 4

26/8/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8465 Katie steunt Flo met de Logan-zussen. Finn komt een bekend gezicht tegen op een onverwachte plek.



26/8/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13256 Vivian en Stefan bespreken hoe het nodig was om Andre's hulp in te schakelen bij de overname van het bedrijf. JJ blijft 

pleiten bij Lani om haar zwangerschap niet te beëindigen, omdat hij gelooft dat het kind van hem is. Jennifer onderbreekt 

het moment en verneemt dat JJ besloten heeft te stoppen bij de politie. Eli en Gabi vieren ook het succes van haar bedrijf. 

Terwijl ze blijven samenwerken, stelt Eli voor dat ze hun relatie naar een hoger niveau tillen. 

26/8/2022 08:00 De Rolkrant 26.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/8/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

26/8/2022 09:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook 

vandaag nog belangrijk blijft. 

26/8/2022 09:50 Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka Bezoek aan de Heilige Plaats Mekka

26/8/2022 10:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

26/8/2022 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, ...

26/8/2022 11:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/8/2022 11:25 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

26/8/2022 12:15 De week van Hans Hinterseer De week van Hans Hinterseer afl 5

26/8/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13256 Vivian en Stefan bespreken hoe het nodig was om Andre's hulp in te schakelen bij de overname van het bedrijf. JJ blijft 

pleiten bij Lani om haar zwangerschap niet te beëindigen, omdat hij gelooft dat het kind van hem is. Jennifer onderbreekt 

het moment en verneemt dat JJ besloten heeft te stoppen bij de politie. Eli en Gabi vieren ook het succes van haar bedrijf. 

Terwijl ze blijven samenwerken, stelt Eli voor dat ze hun relatie naar een hoger niveau tillen. 

26/8/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/8/2022 13:15 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 5

26/8/2022 14:20 Vrijdag 2/2 Deel 2 - Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na 

twee jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter. Tijdens de 

gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook een kind heeft. 

Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus

26/8/2022 15:05 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

26/8/2022 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.

26/8/2022 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)

26/8/2022 16:25 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/8/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8465 Katie steunt Flo met de Logan-zussen. Finn komt een bekend gezicht tegen op een onverwachte plek.

26/8/2022 17:05 De wijnen van Santorini De wijnen van Santorini

26/8/2022 17:35 Eclips TV Op Stap Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

26/8/2022 17:40 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, ...

26/8/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13257 Chad en Abigail komen afscheid nemen van Theo, maar zijn verontrust als ze Stefan aantreffen. Lani vertelt Kayla dat ze, 

voor ieders bestwil, de baby moet laten doorgaan voor die van JJ. Kayla waarschuwt haar voor de lange termijn gevolgen als 

haar leugen ooit ontdekt wordt. Gabi en Eli worden samen wakker.



26/8/2022 18:30 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

26/8/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8466 Bill maakt gebruik van de gelegenheid voor een tweede kans met Katie. De Logan-zussen maken hun familie compleet.

26/8/2022 19:00 Smaakmakkers 5 Smaakmakkers 5

26/8/2022 19:25 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

26/8/2022 19:55 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

26/8/2022 20:20 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

26/8/2022 21:05 Barcelona Barcelona in de kijker

26/8/2022 21:40 De genologische geschiedenis De genologische geschiedenis

26/8/2022 22:10 Clips A La Carte zomer Elke dag in de zomer 2022 een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/8/2022 22:25 Retro film  Retro serie - Elfdelige serie - jaren 1970 

26/8/2022 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.

26/8/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/8/2022 23:45 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 5

27/8/2022 00:50 Aan Het Juiste Adres Compilatie Afl. 60 Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt - Compilatie Afl. 

27/8/2022 01:40 Olympische Spelen Berlijn Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936 - deel 1/3

27/8/2022 02:35 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

27/8/2022 03:10 Op Stap in de zomer Ben Roelants bezoekt een fijne bestemming in Vlaanderen, een tip voor de zomer

27/8/2022 03:35 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

27/8/2022 04:25 Barcelona Barcelona in de kijker

27/8/2022 04:55 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

27/8/2022 05:50 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 5

27/8/2022 07:00 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

27/8/2022 07:35 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

27/8/2022 08:00 De Rolkrant 27.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/8/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

27/8/2022 09:45 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook 

vandaag nog belangrijk blijft. 

27/8/2022 09:50 Sint-Sixtusabdij van Westvleteren Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

27/8/2022 10:30 Spiel Mir Eine Muziekspecial met Spiel Mir Eine

27/8/2022 11:05 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

27/8/2022 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

27/8/2022 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - Zomerseventies (deel 3)

27/8/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

27/8/2022 12:40 De week van Hans Hinterseer De week van Hans Hinterseer afl 6

27/8/2022 12:50 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

27/8/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/8/2022 13:15 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 



onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 6

27/8/2022 14:20 Fanny & Alexander 1/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer. 

Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar 

zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 1/2

27/8/2022 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 6)

27/8/2022 16:30 Soeur Sourire De biografische film verhaalt het leven van de zingende Belgische kloosterzuster Jeannine Deckers, beter bekend als 

Sœur Sourire. Een Belgisch-Franse film uit 2009, geregisseerd door Stijn Coninx met Jan Decleir, 

Cécile de France en Sandrine Blancke

27/8/2022 18:30 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, ...

27/8/2022 18:40 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

27/8/2022 18:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

27/8/2022 19:50 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

27/8/2022 20:15 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

27/8/2022 21:15 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

27/8/2022 21:30 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

27/8/2022 21:50 Documentairereeks Frans Verhoeven De Slapende Reus'. Aflevering 1. De altijd opnieuw verwonderende natuur van de Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa 

staat centraal. 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

27/8/2022 22:45 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

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

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

ooit voet zette.

27/8/2022 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.

27/8/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/8/2022 23:45 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 6

28/8/2022 00:50 Olympische Spelen Berlijn Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936  - deel 2/3

28/8/2022 01:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

28/8/2022 02:40 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

28/8/2022 03:05 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

28/8/2022 04:05 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

28/8/2022 04:30 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

28/8/2022 04:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

28/8/2022 05:40 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

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

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

ooit voet zette.

28/8/2022 05:41 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 



onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 6

28/8/2022 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

28/8/2022 08:00 De Rolkrant 28.08 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/8/2022 09:00 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.

28/8/2022 09:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

28/8/2022 10:15 Kerk in Nood Kerk in Nood steunt verschillende projecten overal ter wereld. In deze reeks korte video's laat de liefdadigheidsorganisatie 

dagelijks een van hun vele projectpartners aan het woord en krijgt u te zien waarom het werk van de organisatie ook 

vandaag nog belangrijk blijft. 

28/8/2022 10:20 André Rieu Royale André Rieu Royale

28/8/2022 11:10 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, ...

28/8/2022 11:15 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Sabien Tiels

28/8/2022 12:00 De week van Hans Hinterseer De week van Hans Hinterseer afl 7

28/8/2022 12:15 Pareltjes Pareltjes van muziek 

28/8/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/8/2022 13:15 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 7

28/8/2022 14:20 Fanny & Alexander 2/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

Hun ouders, Oscar en Emilie, beheren beiden het lokale theater, en worden daarbij geholpen door Oscar's moeder en broer. 

Als Oscar op vroege leeftijd sterft, trouwt weduwe Emilie met een bisschop en verhuizen ze met de twee kinderen naar 

zijn strenge en sobere kanselarij. De kinderen voelen zich direct diep ongelukkig. 1982 deel 2/2

28/8/2022 15:55 Meeuwen sterven in de haven De film gaat over een gekweld personage zonder naam, die op de dool is in de havenstad Antwerpen. Hij is op de vlucht 

voor de moord op zijn vrouw. Hij wordt alleen begrepen door een weeskindje en twee vrouwen die hem proberen te helpen. 

Aan hem wordt gevraagd het weeskindje te ontvoeren en hij staat voor een moeilijke beslissing die hem zijn vrijheid kan 

brengen.  Dramafilm uit 1955. 

De film is opgenomen in zwart-wit. De regie was in handen van Rik Kuypers, Ivo Michiels en Roland Verhavert

28/8/2022 17:15 De Herkenwijsjes aan zee Pianist Geert & Michel follet vanuit Tiki Beach in Middelkerke met als centrale gast Sabien Tiels

28/8/2022 17:55 Uw vakantiefoto's en filmpjes 2022 Dagelijks zomerprogramma waar je uw vakantiefoto's en filmpjes kunt posten

28/8/2022 18:05 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, ...

28/8/2022 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/8/2022 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8463 Steffy weet dat Hope degene is die het meeste lijdt onder de situatie en biedt haar verontschuldigingen aan. Thomas besluit 

Hope en Steffy op een onverwachte manier te helpen.

28/8/2022 18:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8464 Wyatt vraag Katie om een gunst namens Flo. Steffy onderbreekt Finn en Liam, die allebei graag haar aandacht willen 

hebben.

28/8/2022 19:10 Mooi en Meedogenloos Afl. 8465 Katie steunt Flo met de Logan-zussen. Finn komt een bekend gezicht tegen op een onverwachte plek.

28/8/2022 19:35 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

28/8/2022 19:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

28/8/2022 20:45 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels



28/8/2022 21:45 Barcelona Barcelona in de kijker

28/8/2022 22:20 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

28/8/2022 23:20 En Route Cruises En route Cruises

28/8/2022 23:40 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 7

29/8/2022 00:45 Olympische Spelen Berlijn Filmarchief Olympische Spelen Berlijn 1936  - deel 3/3

29/8/2022 01:25 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

29/8/2022 01:40 De Daken van Rome De Daken van Rome

29/8/2022 02:35 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

29/8/2022 03:35 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

29/8/2022 04:35 En Route Cruises En route Cruises

29/8/2022 04:45 Documentairereeks Frans Verhoeven De Slapende Reus'. Aflevering 1. De altijd opnieuw verwonderende natuur van de Kempense Heuvelrug, tussen Nete en Aa 

staat centraal. 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

29/8/2022 05:40 Borgen Borgen (The Government) is de nieuwe internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren. Borgen laat je niet meer los en is 

volgens BBC dé nieuwe hit die je moet gezien hebben! Laat je meeslepen door deze schitterende Deense politieke thriller. 

Aflevering 7

29/8/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8466 Bill maakt gebruik van de gelegenheid voor een tweede kans met Katie. De Logan-zussen maken hun familie compleet.

29/8/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13257 Chad en Abigail komen afscheid nemen van Theo, maar zijn verontrust als ze Stefan aantreffen. Lani vertelt Kayla dat ze, 

voor ieders bestwil, de baby moet laten doorgaan voor die van JJ. Kayla waarschuwt haar voor de lange termijn gevolgen als 

haar leugen ooit ontdekt wordt. Gabi en Eli worden samen wakker.


