
19/9/2022 08:00 De Rolkrant 19.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/9/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/9/2022 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. 

19/9/2022 10:00 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

19/9/2022 10:15 Verbrande Brug Deel 1/3 -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 

19/9/2022 10:50 Thee Met Een Verhaal 06 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

19/9/2022 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, ...

19/9/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/9/2022 11:25 The Bridge seizoen 2 Aflevering 6. Seizoen 2. Terwijl Martin aan het ziekenhuisbed van zijn zoon zit, verneemt Saga dat vier skeletten in 

een gezonken boot verband kunnen houden met de zaak. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

19/9/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13272 Eli en Rafe denken dat ze Gabi zien op de nieuwe beveiligingsbeelden, maar zij ontkent dat zij het is. Vivian is geschokt door 

Stefans beslissing. Ondertussen is Abigail bij Andre's graf, in de veronderstelling dat hij via haar dromen met haar probeert 

te communiceren om haar te vertellen wie hem heeft vermoord. Valerie vertelt Lani hoe ze weet dat Eli de vader van 

haar kind is. Ondertussen gaat JJ naar Kayla om over Lani's zwangerschap te praten. JJ vraagt haar ook om een goed 

woordje voor hem te doen tijdens het EMT-programma van het ziekenhuis.

19/9/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/9/2022 13:15 Borgen seizoen 3 Birgitte vertelt haar collega's over haar ziekte en de partij beseft dat er een mol binnen de leiding zit. Torbens vrouw komt 

achter zijn affaire.

19/9/2022 14:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1978

19/9/2022 14:55 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

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

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

daaraan ten onder ging. 1981

19/9/2022 15:30 Lachen geblazen Lachen geblazen

19/9/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Janine Bischops. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

19/9/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

19/9/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/9/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8481 Liam vraagt Wyatt om broederlijk advies. Flo ontvangt een uniek en speciaal cadeau.

19/9/2022 17:10 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke, 

amicale sfeer. Aflevering 3

19/9/2022 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, ...

19/9/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13273 Hope hoort dat Rafe en Eli Gabi hebben binnengebracht voor verhoor. Hope vindt dat Gabi gearresteerd moet worden, 

maar Rafe pleit voor mildheid. JJ ondervraagt Lani over haar ruzie met Valerie. Ciara en Claire krijgen uitnodigingen voor 

de bruiloft van Hope en Rafe. Brady en Eve hebben hun eerste afspraakje.

19/9/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8482 Shauna is Brooke heel erg dankbaar, ondanks hun verleden. Iemand wordt onverwachts op een romantische manier 

ten huwelijk gevraagd.

19/9/2022 19:05 Smaakmakkers zomer 2022 Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste 



ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte 

opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.

19/9/2022 19:30 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

19/9/2022 20:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

19/9/2022 21:05 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

19/9/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/9/2022 22:20 The Bridge seizoen 2 Aflevering 6. Seizoen 2. Terwijl Martin aan het ziekenhuisbed van zijn zoon zit, verneemt Saga dat vier skeletten in 

een gezonken boot verband kunnen houden met de zaak. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

19/9/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

19/9/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/9/2022 23:55 Borgen seizoen 3 Birgitte vertelt haar collega's over haar ziekte en de partij beseft dat er een mol binnen de leiding zit. Torbens vrouw komt 

achter zijn affaire.

20/9/2022 01:00 The Bridge seizoen 2 Aflevering 6. Seizoen 2. Terwijl Martin aan het ziekenhuisbed van zijn zoon zit, verneemt Saga dat vier skeletten in 

een gezonken boot verband kunnen houden met de zaak. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

20/9/2022 02:05 Smaakmakkers zomer 2022 Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste 

ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte 

opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.

20/9/2022 02:30 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

20/9/2022 03:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

20/9/2022 04:00 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

20/9/2022 04:50 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

20/9/2022 05:40 Borgen seizoen 3 Birgitte vertelt haar collega's over haar ziekte en de partij beseft dat er een mol binnen de leiding zit. Torbens vrouw komt 

achter zijn affaire.

20/9/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8482 Shauna is Brooke heel erg dankbaar, ondanks hun verleden. Iemand wordt onverwachts op een romantische manier 

ten huwelijk gevraagd.

20/9/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13273 Hope hoort dat Rafe en Eli Gabi hebben binnengebracht voor verhoor. Hope vindt dat Gabi gearresteerd moet worden, 

maar Rafe pleit voor mildheid. JJ ondervraagt Lani over haar ruzie met Valerie. Ciara en Claire krijgen uitnodigingen voor 

de bruiloft van Hope en Rafe. Brady en Eve hebben hun eerste afspraakje.

20/9/2022 08:00 De Rolkrant 20.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/9/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/9/2022 09:40 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. 

20/9/2022 09:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 4/25

20/9/2022 10:15 Verbrande Brug Deel 2/3 -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 

20/9/2022 10:50 Thee Met Een Verhaal 07 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

20/9/2022 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, ...

20/9/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/9/2022 11:25 The Bridge seizoen 2 Aflevering 7. Seizoen 2.  Een explosie in een chemische fabriek dreigt de watervoorziening te verontreinigen terwijl Martin 



in het verleden van Saga duikt en Saga relatieproblemen heeft. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

20/9/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13273 Hope hoort dat Rafe en Eli Gabi hebben binnengebracht voor verhoor. Hope vindt dat Gabi gearresteerd moet worden, 

maar Rafe pleit voor mildheid. JJ ondervraagt Lani over haar ruzie met Valerie. Ciara en Claire krijgen uitnodigingen voor 

de bruiloft van Hope en Rafe. Brady en Eve hebben hun eerste afspraakje.

20/9/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/9/2022 13:15 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten zijn succesvol in de verkiezingscampagne. Birgitte doet het goed in een debat tegen Kruse en 

Torben haalt uit bij TV1.

20/9/2022 14:15 Hete vuren Hete vuren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

20/9/2022 15:10 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

20/9/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Anton Karas. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

20/9/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

20/9/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/9/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8482 Shauna is Brooke heel erg dankbaar, ondanks hun verleden. Iemand wordt onverwachts op een romantische manier 

ten huwelijk gevraagd.

20/9/2022 17:05 Tijd voor de revue Smakelijk eten! (afl. 34) Op reis in Spanje besluit Lewie een plaatselijke delicatesse te nuttigen...

20/9/2022 17:25 Thee Met Een Verhaal 19 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

20/9/2022 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, ...

20/9/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13274 Will en Paul bespioneren John als hij Marlena ontmoet in het ziekenhuis. Een man geeft John nog een flesje gif. Paul en Will 

arriveren en horen verontrustend en dodelijk nieuws. Later volgt Paul de man. Ondertussen hoort Will hoe John afspraken 

maakt om Steve te zien. In het ziekenhuis horen Steve en Kayla dat zijn bloedtests normaal waren. Ze komen Marlena tegen 

en Steve zakt in elkaar. Claire ondervraagt Tripp over Ciara's geheim. 

20/9/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8483 Voormalig beste vriendinnen Quinn en Shauna nemen een beslissing die invloed heeft op hun toekomst. 

Ridge twijfelt aan de oprechtheid van Brookes gebaar richting Flo.

20/9/2022 19:00 Natuurfilm Vlaanderen Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven

20/9/2022 19:45 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

20/9/2022 20:45 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

20/9/2022 21:35 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

20/9/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/9/2022 22:20 The Bridge seizoen 2 Aflevering 7. Seizoen 2.  Een explosie in een chemische fabriek dreigt de watervoorziening te verontreinigen terwijl Martin 

in het verleden van Saga duikt en Saga relatieproblemen heeft. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

20/9/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

20/9/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/9/2022 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

20/9/2022 23:55 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten zijn succesvol in de verkiezingscampagne. Birgitte doet het goed in een debat tegen Kruse en 

Torben haalt uit bij TV1.

21/9/2022 01:00 The Bridge seizoen 2 Aflevering 7. Seizoen 2.  Een explosie in een chemische fabriek dreigt de watervoorziening te verontreinigen terwijl Martin 

in het verleden van Saga duikt en Saga relatieproblemen heeft. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

21/9/2022 02:05 Natuurfilm Vlaanderen Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven

21/9/2022 02:55 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)



21/9/2022 03:50 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

21/9/2022 04:50 De wijnranken van de regenboognatie De wijnranken van de regenboognatie

21/9/2022 05:40 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten zijn succesvol in de verkiezingscampagne. Birgitte doet het goed in een debat tegen Kruse en 

Torben haalt uit bij TV1.

21/9/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8483 Voormalig beste vriendinnen Quinn en Shauna nemen een beslissing die invloed heeft op hun toekomst. 

Ridge twijfelt aan de oprechtheid van Brookes gebaar richting Flo.

21/9/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13274 Will en Paul bespioneren John als hij Marlena ontmoet in het ziekenhuis. Een man geeft John nog een flesje gif. Paul en Will 

arriveren en horen verontrustend en dodelijk nieuws. Later volgt Paul de man. Ondertussen hoort Will hoe John afspraken 

maakt om Steve te zien. In het ziekenhuis horen Steve en Kayla dat zijn bloedtests normaal waren. Ze komen Marlena tegen 

en Steve zakt in elkaar. Claire ondervraagt Tripp over Ciara's geheim. 

21/9/2022 08:00 De Rolkrant 21.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/9/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/9/2022 09:40 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. 

21/9/2022 09:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 8/25

21/9/2022 10:15 Verbrande Brug Deel 3/3 -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 

21/9/2022 10:50 Uw verhaal: Jean Marquebreuck Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

21/9/2022 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, ...

21/9/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/9/2022 11:25 The Bridge seizoen 2 Aflevering 8. Seizoen 2. Martin blijft druk uitoefenen op Jens voor meer informatie. Saga ondervraagt opnieuw getuigen en 

vermoedt dat iemand tegen haar en Martin liegt. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden 

door een brug maar verbonden door criminaliteit

21/9/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13274 Will en Paul bespioneren John als hij Marlena ontmoet in het ziekenhuis. Een man geeft John nog een flesje gif. Paul en Will 

arriveren en horen verontrustend en dodelijk nieuws. Later volgt Paul de man. Ondertussen hoort Will hoe John afspraken 

maakt om Steve te zien. In het ziekenhuis horen Steve en Kayla dat zijn bloedtests normaal waren. Ze komen Marlena tegen 

en Steve zakt in elkaar. Claire ondervraagt Tripp over Ciara's geheim. 

21/9/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/9/2022 13:15 Borgen seizoen 3 Het is verkiezingsdag in Denemarken. De Nieuwe Democraten winnen met overmacht en Birgitte en Jeremy maken

hun relatie bekend. TV1 ontslaat Torben en Alex neemt ontslag.

21/9/2022 14:20 De Collega's Maken De Brug 1/3 Aflevering 1/3. Een onooglijke afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken huist in een aftands gebouw ergens 

in de hoofdstad. Enkel ingewijden weten welke onbeduidende dossiers daar behandeld worden. Directeur Tienpondt is 

een heer die op zijn pensioen wacht. De afdeling wordt bevolkt door kleurrijke figuren: dienstchef Persez, onderbureauchef 

Verastenhoven, opsteller De Pesser, klerk Van Hie en archivaris Jomme Dockx. Karolijn Van Kersbeke is secretaresse van 

de directeur en Betty Bossé typiste. In de gang naast de lift zit bode Baconfoy. Tussen zondag 9 en dinsdag 11 november 

wordt een vrije dag ingelast. Baconfoy deponeert de dienstnota daaromtrent op het bureau van Persez, die de nota niet 

leest. De collega's verschijnen de bewuste maandag dus allemaal netjes op het werk.

21/9/2022 15:00 Lachen geblazen Lachen geblazen

21/9/2022 15:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke, 

amicale sfeer. Aflevering 3

21/9/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Mijn Poes. Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

21/9/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.



21/9/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/9/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8483 Voormalig beste vriendinnen Quinn en Shauna nemen een beslissing die invloed heeft op hun toekomst. 

Ridge twijfelt aan de oprechtheid van Brookes gebaar richting Flo.

21/9/2022 17:05 Eclips TV Op Stap: Barbara Dex Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

21/9/2022 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, ...

21/9/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13275 Will confronteert John over het vergiftigen van Steve, terwijl Paul het aan de stok krijgt met de man. Paul komt aan op Will's 

locatie en vindt Will's portefeuille, en hoort dan een geweerschot. Ondertussen ademt Steve niet meer. Kayla redt hem. 

Chad vertelt Abigail dat Gabi is gearresteerd terwijl Sonny Arianna troost. Justin zal doen wat hij kan om Gabi vrij te krijgen.

21/9/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8484 Thomas neemt het in een lastig gesprek met Douglas op voor Hope. Ridge is geschokt als Brooke weigert te erkennen dat 

Thomas zijn leven heeft gebeterd.

21/9/2022 19:05 Van droom tot tuin 2022 Mini stadstuin, maxigroen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 1)

21/9/2022 19:25 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

21/9/2022 19:50 Madeira Madeira, een parel. Frans Verhoeven

21/9/2022 20:50 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

21/9/2022 21:00 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

21/9/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/9/2022 22:20 The Bridge seizoen 2 Aflevering 8. Seizoen 2. Martin blijft druk uitoefenen op Jens voor meer informatie. Saga ondervraagt opnieuw getuigen en 

vermoedt dat iemand tegen haar en Martin liegt. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden 

door een brug maar verbonden door criminaliteit

21/9/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

21/9/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/9/2022 23:55 Borgen seizoen 3 Het is verkiezingsdag in Denemarken. De Nieuwe Democraten winnen met overmacht en Birgitte en Jeremy maken

hun relatie bekend. TV1 ontslaat Torben en Alex neemt ontslag.

22/9/2022 01:00 The Bridge seizoen 2 Aflevering 8. Seizoen 2. Martin blijft druk uitoefenen op Jens voor meer informatie. Saga ondervraagt opnieuw getuigen en 

vermoedt dat iemand tegen haar en Martin liegt. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden 

door een brug maar verbonden door criminaliteit

22/9/2022 02:05 Van droom tot tuin 2022 Mini stadstuin, maxigroen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 1)

22/9/2022 02:25 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

22/9/2022 02:55 Madeira Madeira, een parel. Frans Verhoeven

22/9/2022 03:50 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

22/9/2022 04:00 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

22/9/2022 05:00 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

22/9/2022 05:40 Borgen seizoen 3 Het is verkiezingsdag in Denemarken. De Nieuwe Democraten winnen met overmacht en Birgitte en Jeremy maken

hun relatie bekend. TV1 ontslaat Torben en Alex neemt ontslag.

22/9/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8484 Thomas neemt het in een lastig gesprek met Douglas op voor Hope. Ridge is geschokt als Brooke weigert te erkennen dat 

Thomas zijn leven heeft gebeterd.

22/9/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13275 Will confronteert John over het vergiftigen van Steve, terwijl Paul het aan de stok krijgt met de man. Paul komt aan op Will's 

locatie en vindt Will's portefeuille, en hoort dan een geweerschot. Ondertussen ademt Steve niet meer. Kayla redt hem. 

Chad vertelt Abigail dat Gabi is gearresteerd terwijl Sonny Arianna troost. Justin zal doen wat hij kan om Gabi vrij te krijgen.

22/9/2022 08:00 De Rolkrant 22.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/9/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/9/2022 09:40 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. 

22/9/2022 09:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 9/25

22/9/2022 10:15 Het afscheid 1/2 Aflevering 1/2. Een vrachtschip ligt aan wal in Antwerpen om te vertrekken, maar het moet volgens de regering 

geconsigneerd worden, wat betekent dat de bemanning zich elke ochtend moeten melden op het schip. Enkele matrozen 

zoals Pierre kunnen 's avonds gewoon naar huis, als dat in de buurt ligt. Dit gaat niet op voor matroos Jessen die te ver weg 

woont en op het schip moet blijven. Pierre voelt zich schuldig tegenover Jessen en besluit een oplossing voor hem 

te zoeken. De film gaat vooral om de melancholie van het afscheid nemen. 

Nederlands-Belgische dramafilm uit 1966 onder regie van Roland Verhavert

22/9/2022 10:55 Uw verhaal: Charles Vanhoutte Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

22/9/2022 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, ...

22/9/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/9/2022 11:25 The Bridge seizoen 2 Aflevering 9. Seizoen 2. De vriendschap tussen Saga en Martin loopt een deuk op door zijn onderzoek naar haar verleden. 

Ze identificeren eindelijk een verdachte en proberen hem snel op te sporen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie 

zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

22/9/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13275 Will confronteert John over het vergiftigen van Steve, terwijl Paul het aan de stok krijgt met de man. Paul komt aan op Will's 

locatie en vindt Will's portefeuille, en hoort dan een geweerschot. Ondertussen ademt Steve niet meer. Kayla redt hem. 

Chad vertelt Abigail dat Gabi is gearresteerd terwijl Sonny Arianna troost. Justin zal doen wat hij kan om Gabi vrij te krijgen.

22/9/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/9/2022 13:15 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 1/6

22/9/2022 14:00 De Collega's Maken De Brug 2/3 Aflevering 2/3. Een onooglijke afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken huist in een aftands gebouw ergens 

in de hoofdstad. Enkel ingewijden weten welke onbeduidende dossiers daar behandeld worden. Directeur Tienpondt is 

een heer die op zijn pensioen wacht. De afdeling wordt bevolkt door kleurrijke figuren: dienstchef Persez, onderbureauchef 

Verastenhoven, opsteller De Pesser, klerk Van Hie en archivaris Jomme Dockx. Karolijn Van Kersbeke is secretaresse van 

de directeur en Betty Bossé typiste. In de gang naast de lift zit bode Baconfoy. Tussen zondag 9 en dinsdag 11 november 

wordt een vrije dag ingelast. Baconfoy deponeert de dienstnota daaromtrent op het bureau van Persez, die de nota niet 

leest. De collega's verschijnen de bewuste maandag dus allemaal netjes op het werk.

22/9/2022 14:40 Retro Eclips: Boechout Duivensport Retro Boechout Duivensport

22/9/2022 15:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1978

22/9/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Pierre Richard - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

22/9/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

22/9/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/9/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8484 Thomas neemt het in een lastig gesprek met Douglas op voor Hope. Ridge is geschokt als Brooke weigert te erkennen dat 

Thomas zijn leven heeft gebeterd.

22/9/2022 17:05 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

22/9/2022 17:20 BRC Rally 2022 Rally van Ieper

22/9/2022 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, ...

22/9/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13276 Gabi wordt beschuldigd van de moord op Andre, maar de aanklager stelt hem een deal voor. Rafe en Eli arriveren om Stefan 

te ondervragen. Als Hope Carrie uitnodigt voor haar bruiloft, laat Carrie bijna doorschemeren dat ze weet dat Rafe met Sami 



naar bed is geweest. Rafe komt terug om Hope te vertellen dat het er slecht uitziet voor Gabi. Kate duikt op bij het DiMera 

Mausoleum en staat op het punt te ontdekken wat John met Paul en Will heeft gedaan, maar wordt opgehouden door Lucas. 

22/9/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8485 Brooke is nog zekerder van haar zaak als Thomas zijn standpunt verdedigt. Paris geeft Hope, die kapot is van liefdesverdriet, 

wijze raad.

22/9/2022 19:05 Beklimmen van de hoogste top Beklimmen van de hoogste top

22/9/2022 20:20 Smaakmakkers zomer 2022 Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste 

ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte 

opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.

22/9/2022 20:40 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen

22/9/2022 20:55 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

22/9/2022 21:45 Van droom tot tuin 2022 Mini stadstuin, maxigroen - Tuinprogramma 2022 (aflevering 1)

22/9/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/9/2022 22:20 The Bridge seizoen 2 Aflevering 9. Seizoen 2. De vriendschap tussen Saga en Martin loopt een deuk op door zijn onderzoek naar haar verleden. 

Ze identificeren eindelijk een verdachte en proberen hem snel op te sporen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie 

zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

22/9/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

22/9/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/9/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

23/9/2022 00:10 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 1/6

23/9/2022 01:00 The Bridge seizoen 2 Aflevering 9. Seizoen 2. De vriendschap tussen Saga en Martin loopt een deuk op door zijn onderzoek naar haar verleden. 

Ze identificeren eindelijk een verdachte en proberen hem snel op te sporen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie 

zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

23/9/2022 02:05 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke, 

amicale sfeer. Aflevering 3

23/9/2022 02:40 Beklimmen van de hoogste top Beklimmen van de hoogste top

23/9/2022 04:05 Smaakmakkers zomer 2022 Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste 

ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte 

opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.

23/9/2022 04:25 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen

23/9/2022 04:45 Neste Niva Michiel Neyens, Rembert Notten Extreme skiër, Reiner Cremers, Manou Maudgal, Olivier Moyersoen en Bram Cooreman 

zijn Belgische skiërs die het waagden te gaan skiën in de Noorse Lyngen Alps. Ongerept, onontgonnen en onbekend: 

perfect voor freestyle dus!

23/9/2022 05:00 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

23/9/2022 05:55 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 1/6

23/9/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8485 Brooke is nog zekerder van haar zaak als Thomas zijn standpunt verdedigt. Paris geeft Hope, die kapot is van liefdesverdriet, 

wijze raad.

23/9/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13276 Gabi wordt beschuldigd van de moord op Andre, maar de aanklager stelt hem een deal voor. Rafe en Eli arriveren om Stefan 



te ondervragen. Als Hope Carrie uitnodigt voor haar bruiloft, laat Carrie bijna doorschemeren dat ze weet dat Rafe met Sami 

naar bed is geweest. Rafe komt terug om Hope te vertellen dat het er slecht uitziet voor Gabi. Kate duikt op bij het DiMera 

Mausoleum en staat op het punt te ontdekken wat John met Paul en Will heeft gedaan, maar wordt opgehouden door Lucas. 

23/9/2022 08:00 De Rolkrant 23.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/9/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/9/2022 09:40 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. 

23/9/2022 09:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 10/25

23/9/2022 10:15 Het afscheid 2/2 Aflevering 2/2. Een vrachtschip ligt aan wal in Antwerpen om te vertrekken, maar het moet volgens de regering 

geconsigneerd worden, wat betekent dat de bemanning zich elke ochtend moeten melden op het schip. Enkele matrozen 

zoals Pierre kunnen 's avonds gewoon naar huis, als dat in de buurt ligt. Dit gaat niet op voor matroos Jessen die te ver weg 

woont en op het schip moet blijven. Pierre voelt zich schuldig tegenover Jessen en besluit een oplossing voor hem 

te zoeken. De film gaat vooral om de melancholie van het afscheid nemen. 

Nederlands-Belgische dramafilm uit 1966 onder regie van Roland Verhavert

23/9/2022 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, ...

23/9/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/9/2022 11:25 The Bridge seizoen 2 Aflevering 10. Seizoen 2. Martin en Saga beseffen dat er nog een dader is. Nu de tijd dringt, neemt Saga een beslissing die 

hun vriendschap kan verpesten. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug 

maar verbonden door criminaliteit.

23/9/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13276 Gabi wordt beschuldigd van de moord op Andre, maar de aanklager stelt hem een deal voor. Rafe en Eli arriveren om Stefan 

te ondervragen. Als Hope Carrie uitnodigt voor haar bruiloft, laat Carrie bijna doorschemeren dat ze weet dat Rafe met Sami 

naar bed is geweest. Rafe komt terug om Hope te vertellen dat het er slecht uitziet voor Gabi. Kate duikt op bij het DiMera 

Mausoleum en staat op het punt te ontdekken wat John met Paul en Will heeft gedaan, maar wordt opgehouden door Lucas. 

23/9/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/9/2022 13:15 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 2/6

23/9/2022 14:10 De Collega's Maken De Brug 3/3 Aflevering 3/3. Een onooglijke afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken huist in een aftands gebouw ergens 

in de hoofdstad. Enkel ingewijden weten welke onbeduidende dossiers daar behandeld worden. Directeur Tienpondt is 

een heer die op zijn pensioen wacht. De afdeling wordt bevolkt door kleurrijke figuren: dienstchef Persez, onderbureauchef 

Verastenhoven, opsteller De Pesser, klerk Van Hie en archivaris Jomme Dockx. Karolijn Van Kersbeke is secretaresse van 

de directeur en Betty Bossé typiste. In de gang naast de lift zit bode Baconfoy. Tussen zondag 9 en dinsdag 11 november 

wordt een vrije dag ingelast. Baconfoy deponeert de dienstnota daaromtrent op het bureau van Persez, die de nota niet 

leest. De collega's verschijnen de bewuste maandag dus allemaal netjes op het werk.

23/9/2022 14:55 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

23/9/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Lucien Van Impe - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

23/9/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

23/9/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/9/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8485 Brooke is nog zekerder van haar zaak als Thomas zijn standpunt verdedigt. Paris geeft Hope, die kapot is van liefdesverdriet, 

wijze raad.

23/9/2022 17:05 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

23/9/2022 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, ...

23/9/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13277 Stefan probeert Abigail ervan te overtuigen dat Gabi schuldig is. Abigail vertelt Stefan hoe Andre haar door haar mentale 

ziekte heeft geholpen. Nadat hij Gabi's borgtocht heeft betaald, vertelt Chad dat hij denkt dat Stefan haar beschuldigt van 

de moord op Andre. Gabi denkt dat Chad misschien iets op het spoor is. John staat op het punt om vergif toe te voegen aan 

Steve's infuus terwijl hij slaapt, maar Tripp's komst voorkomt dit. Tripp vertelt de slapende Steve hoeveel hij voor hem betekent.

23/9/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8486 Hope is verbijsterd door Flo's verrassing en schokkende verzoek. Brooke vraagt Liam om hulp om Hopes veiligheid 

te waarborgen.

23/9/2022 19:00 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

23/9/2022 20:00 Mensen van overal The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft 

de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi. 

Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.

23/9/2022 20:30 Op Bezoek: Natuurreservaat Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou

23/9/2022 21:00 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

23/9/2022 21:35 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

23/9/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/9/2022 22:20 The Bridge seizoen 2 Aflevering 10. Seizoen 2. Martin en Saga beseffen dat er nog een dader is. Nu de tijd dringt, neemt Saga een beslissing die 

hun vriendschap kan verpesten. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug 

maar verbonden door criminaliteit.

23/9/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

23/9/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/9/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

24/9/2022 00:10 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 2/6

24/9/2022 01:05 The Bridge seizoen 2 Aflevering 10. Seizoen 2. Martin en Saga beseffen dat er nog een dader is. Nu de tijd dringt, neemt Saga een beslissing die 

hun vriendschap kan verpesten. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug 

maar verbonden door criminaliteit.

24/9/2022 02:10 Mensen van overal The Weekly Love Letter: Bangladesh is het achtste dichtstbevolkte land ter wereld. Ondanks hun minderheidsstatus heeft 

de kleine katholieke gemeenschap de afgelopen 75 jaar de natie beïnvloed via haar wekelijkse tijdschrift, Pratibeshi. 

Het weekblad geeft inwoners onder andere de kans om te groeien en zich bewust te worden van hun rechten.

24/9/2022 02:40 Op Bezoek: Natuurreservaat Natuurreservaat De Blankaart & Ijzerbroeken bij Diksmuide. Film van Roland Rondou

24/9/2022 03:10 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

24/9/2022 03:45 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

24/9/2022 04:15 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

24/9/2022 05:15 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

24/9/2022 06:05 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 2/6

24/9/2022 07:00 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke, 

amicale sfeer. Aflevering 3



24/9/2022 07:30 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

24/9/2022 08:00 De Rolkrant 24.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/9/2022 09:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/9/2022 09:40 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. 

24/9/2022 09:45 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 11/25

24/9/2022 10:05 MuziekSpecial: Barbara Dex Muziekspecial met Barbara Dex

24/9/2022 10:25 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke, 

amicale sfeer. Aflevering 3

24/9/2022 10:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

24/9/2022 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, ...

24/9/2022 11:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - jaar 1988

24/9/2022 11:55 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

24/9/2022 12:45 Tijd voor de revue Smakelijk eten! (afl. 34) Op reis in Spanje besluit Lewie een plaatselijke delicatesse te nuttigen...

24/9/2022 13:03 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/9/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/9/2022 13:15 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 3/6

24/9/2022 14:00 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

24/9/2022 15:40 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.

24/9/2022 16:05 Springen 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 16+

24/9/2022 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, ...

24/9/2022 17:55 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

24/9/2022 18:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

24/9/2022 19:45 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

24/9/2022 20:15 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

24/9/2022 21:10 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

24/9/2022 21:25 Smaakmakkers zomer 2022 Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste 

ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte 

opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.



24/9/2022 21:40 Zuid-Afrika Op bezoek naar Zuid-Afrika met Frans Verhoeven 

24/9/2022 22:40 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

24/9/2022 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

richting Nevele reist.  Hoewel haar drie nonkels haar met open armen ontvangen, kunnen ze niet vermijden dat tante 

Cordula haar wil wet is.  Hun Parijse nichtje kan in Nevele verblijven wanneer ze werkt voor kost en inwoon.  Leontine maakt 

in Nevele kennis met de dorpsbewoners en hun dagdagelijkse bezigheden.  De vaak bekrompen ideeën van de landelijke 

bevolking staan haaks tegenover de eerder frivole denkwijze van de Parijse twintiger.  

24/9/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/9/2022 23:55 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 3/6

25/9/2022 00:45 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

25/9/2022 01:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

25/9/2022 02:35 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

25/9/2022 03:05 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

25/9/2022 04:00 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

25/9/2022 04:10 Smaakmakkers zomer 2022 Smaakmakkers bevinden zich dit jaar in het knappe Umbrië, in Italië, waar ze natuurlijk weer op zoek gaan naar de lekkerste 

ingrediënten, er ruimte is voor ontspanning tijdens enkele leuke activiteiten en waar elke aflevering naar goede gewoonte 

opnieuw afgesloten wordt met een kookmoment.

25/9/2022 04:25 Zuid-Afrika Op bezoek naar Zuid-Afrika met Frans Verhoeven 

25/9/2022 05:30 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

25/9/2022 06:05 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 3/6

25/9/2022 07:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

25/9/2022 08:00 De Rolkrant 25.09 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/9/2022 09:00 Mensen van overal Liberia, a tailor's dream. Ballah is een jonge kleermaker uit Zorzor in Liberia. Hij heeft een grote droom: hij wil later

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

25/9/2022 09:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

25/9/2022 10:20 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. 

25/9/2022 10:25 Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht Koninklijke Muziekkapel Van De Luchtmacht in het Arjaantheater te Geraardsbergen

25/9/2022 11:00 Tijd voor de revue Smakelijk eten! (afl. 34) Op reis in Spanje besluit Lewie een plaatselijke delicatesse te nuttigen...

25/9/2022 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, ...

25/9/2022 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

25/9/2022 12:05 Pareltjes Pareltjes van muziek 

25/9/2022 12:50 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

25/9/2022 13:05 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

25/9/2022 13:06 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



25/9/2022 13:55 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 4/6

25/9/2022 14:45 Doctor Vlimmen Het verhaal wordt verteld als een flashback naar een periode twintig jaar eerder. De jonge veearts Jan Vlimmen woont 

in 1929 in een klein dorp in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Hij is bevriend met de jurist Dacka. De vrouw van Vlimmen heeft 

hem verlaten. Zijn zuster, een weduwe met een jong kind, woont bij hem in en voert het huishouden. Vlimmen is een koppig 

persoon, die weinig moet hebben van autoriteit en de rooms-katholieke kerk. Hij heeft regelmatig conflicten met 

de bewoners van het conservatieve dorp. Als veearts wordt hij echter gewaardeerd. Hij komt in de problemen als zijn jonge 

dienstmeisje zwanger wordt en hem beschuldigt van aanranding. Een Nederlands-Belgische film uit 1977. 

De film is geregisseerd door Guido Pieters gebaseerd op de gelijknamige roman van Anton Roothaert. 

25/9/2022 16:35 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

gerecht waar enkele leuke, persoonlijke anekdotes bij horen. Proef van een gezellig kookprogramma met een gemoedelijke, 

amicale sfeer. Aflevering 3

25/9/2022 17:00 Van droom tot tuin 2022 Natuurlijk genieten in de tuin  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 2)

25/9/2022 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

25/9/2022 18:05 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, ...

25/9/2022 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/9/2022 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8483 Voormalig beste vriendinnen Quinn en Shauna nemen een beslissing die invloed heeft op hun toekomst. 

Ridge twijfelt aan de oprechtheid van Brookes gebaar richting Flo.

25/9/2022 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8484 Thomas neemt het in een lastig gesprek met Douglas op voor Hope. Ridge is geschokt als Brooke weigert te erkennen dat 

Thomas zijn leven heeft gebeterd.

25/9/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8485 Brooke is nog zekerder van haar zaak als Thomas zijn standpunt verdedigt. Paris geeft Hope, die kapot is van liefdesverdriet, 

wijze raad.

25/9/2022 19:45 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

25/9/2022 19:55 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

25/9/2022 20:50 De Alpen Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

25/9/2022 21:50 De Saint Lawrence De Saint Lawrence

25/9/2022 22:20 Natuurfilm Vlaanderen Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje. 

25/9/2022 23:15 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen

25/9/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

25/9/2022 23:55 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 4/6

26/9/2022 00:45 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

26/9/2022 01:00 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

26/9/2022 02:00 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

26/9/2022 03:00 De Saint Lawrence De Saint Lawrence

26/9/2022 03:30 Natuurfilm Vlaanderen Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje. 

26/9/2022 04:35 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen

26/9/2022 04:50 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

26/9/2022 05:50 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 



thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 4/6

26/9/2022 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8486 Hope is verbijsterd door Flo's verrassing en schokkende verzoek. Brooke vraagt Liam om hulp om Hopes veiligheid 

te waarborgen.

26/9/2022 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 13277 Stefan probeert Abigail ervan te overtuigen dat Gabi schuldig is. Abigail vertelt Stefan hoe Andre haar door haar mentale 

ziekte heeft geholpen. Nadat hij Gabi's borgtocht heeft betaald, vertelt Chad dat hij denkt dat Stefan haar beschuldigt van 

de moord op Andre. Gabi denkt dat Chad misschien iets op het spoor is. John staat op het punt om vergif toe te voegen aan 

Steve's infuus terwijl hij slaapt, maar Tripp's komst voorkomt dit. Tripp vertelt de slapende Steve hoeveel hij voor hem betekent.


