
31/10/2022 8:00 De Rolkrant 31.10 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/10/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

31/10/2022 9:50 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

31/10/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 16 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

31/10/2022 10:35 Breedbeeld filmgala Left Luggage (deelnemer 1/12) - De kunstinstallatie 'Left Luggage' kwam er na een confronterend bezoek van Willy Baeyens 

aan het museum 'Kazerne Dossin' te Mechelen. Het werk telt zo'n 130 oude reiskoffers, schijnbaar achteloos achtergelaten.  

Een wandeling langs en tussen de koffers, maakt de pijn, de angst en het verdriet bijna voelbaar. Is deze angst en pijn en 

dit verdriet in de wereld om ons heen voorbij....  Deze documentaire toont de totstandkoming van 'Left Luggage'.

Jürgen & Kurt, Depoorter & Mariën

31/10/2022 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, ...

31/10/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

31/10/2022 11:25 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 1. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

31/10/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13302 Hope is met Shawn in Hong Kong als Rafe belt. Shawn moedigt haar aan om met hem te praten. Kate hoort dat Lucas 

plannen maakt voor Chloe's terugkeer en hun langverwachte eerste date. Sonny komt Paul tegen, die wacht op zijn date 

met Will. Will verschijnt, en na een paar woorden, vertrekt Sonny.

31/10/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/10/2022 13:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1970-1973

31/10/2022 13:50 De Obool Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven 

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

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

31/10/2022 15:20 Retro Eclips: Premetro Antwerpen Retro Premetro Antwerpen

31/10/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

31/10/2022 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)

31/10/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

31/10/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8511 Eric wil weten waar Shauna en Quinn het over hebben. Shauna verzint gauw een excuus. Paris probeert Zoe te troosten. 

Brooke is verbaasd dat Carter het opneemt voor Quinn.

31/10/2022 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 9

31/10/2022 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, ...

31/10/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13303 Gabby vertelt Vivian dat ze met Stefan naar Hongkong gaat. Vivian probeert Stefan om te praten. Kate confronteert Stefan 

met de moord op Andre. Gabby krijgt bericht van Kayla over haar testresultaten. Chad neemt emotioneel afscheid van Gabby.

Vivian waarschuwt Sonny dat DiMera achter Titan aanzit. Chad praat ook met Sonny over zijn plan om Stefan en Abigail 

te volgen naar Hong Kong. Eli verrast Gabi door haar met Ari te laten praten. Ze bereiden zich mentaal voor op haar proces 

van morgen.

31/10/2022 18:30 Voorstelling kandidaten MB 2023 Voorstelling kandidaten MB 2023

31/10/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8512 Brooke en Ridge waarschuwen Zoe voor Quin. Carter en Quinn hebben moeite om het juiste te doen.

31/10/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

31/10/2022 19:05 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

31/10/2022 19:30 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen



31/10/2022 20:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

31/10/2022 21:05 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

31/10/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

31/10/2022 22:20 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 1. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

31/10/2022 23:15 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.

31/10/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/10/2022 23:45 De Obool Arno's contract bij de petroleummaatschappij in de Sahara is ten einde. Hij keert terug naar Europa. Op weg naar de haven 

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

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

1/11/2022 1:15 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

1/11/2022 1:45 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

1/11/2022 2:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

1/11/2022 3:15 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

1/11/2022 3:25 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

1/11/2022 4:20 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

1/11/2022 4:25 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

1/11/2022 5:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

1/11/2022 5:50 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 1. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

1/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8512 Brooke en Ridge waarschuwen Zoe voor Quin. Carter en Quinn hebben moeite om het juiste te doen.

1/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13303 Gabby vertelt Vivian dat ze met Stefan naar Hongkong gaat. Vivian probeert Stefan om te praten. Kate confronteert Stefan 

met de moord op Andre. Gabby krijgt bericht van Kayla over haar testresultaten. Chad neemt emotioneel afscheid van Gabby.

Vivian waarschuwt Sonny dat DiMera achter Titan aanzit. Chad praat ook met Sonny over zijn plan om Stefan en Abigail 

te volgen naar Hong Kong. Eli verrast Gabi door haar met Ari te laten praten. Ze bereiden zich mentaal voor op haar proces 

van morgen.

1/11/2022 8:00 De Rolkrant 01.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/11/2022 9:00 Vieringen Allerheiligenmis

1/11/2022 9:55 Eindigt alles met de dood? Eindigt alles met de dood?, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

1/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 17 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/11/2022 10:40 Breedbeeld filmgala Een partner in de lucht (deelnemer 2/12) . Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt 

het proces van training en jagen in beeld gebracht. Hector Vansina

1/11/2022 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, ...

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

1/11/2022 11:25 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 2. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

1/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13303 Gabby vertelt Vivian dat ze met Stefan naar Hongkong gaat. Vivian probeert Stefan om te praten. Kate confronteert Stefan 

met de moord op Andre. Gabby krijgt bericht van Kayla over haar testresultaten. Chad neemt emotioneel afscheid van Gabby.

Vivian waarschuwt Sonny dat DiMera achter Titan aanzit. Chad praat ook met Sonny over zijn plan om Stefan en Abigail 

te volgen naar Hong Kong. Eli verrast Gabi door haar met Ari te laten praten. Ze bereiden zich mentaal voor op haar proces 

van morgen.

1/11/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/11/2022 13:15 You Gotta Stop You Gotta Stop, Korte speelfilm uit 1971



1/11/2022 13:35 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader. 

Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. 

Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een feestje 

georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 

1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer

1/11/2022 15:05 Op de Sofa met Seka Renzy Tielens 'Zoon van een moordenaar' op de sofa met Seka

1/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/11/2022 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)

1/11/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/11/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8512 Brooke en Ridge waarschuwen Zoe voor Quin. Carter en Quinn hebben moeite om het juiste te doen.

1/11/2022 17:10 Tijd voor de revue Geen koffie voor de kerstman! (afl. 40) Als grote rivaal van Sinterklaas wordt de kerstman op het dak van 

een appartementsgebouw in zijn activiteiten meermaals een koffie aangeboden door de bewoners.  Sketches, liedjes en 

showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar in november gespeeld wordt.

1/11/2022 17:30 Uw verhaal: Allerheiligen Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

1/11/2022 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, ...

1/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13304 Stefan en Gabby komen aan in Hong Kong en missen Hope en Belle op het nippertje. In de hotelkamer krijgen Stefan en 

Gabby een band. Chad arriveert en hij vertelt hen over het volgen van Stefan en Abigail. Gabi's proces begint. 

Melinda en Justin houden openingsverklaringen, waarna Eli en Rafe in de getuigenbank plaatsnemen.

1/11/2022 18:30 Voorstelling kandidaten MB 2023 Voorstelling kandidaten MB 2023

1/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8513 Zoe heeft een plan bedacht om Carter te verrassen, maar dat loopt niet goed af.

1/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

1/11/2022 19:05 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 8

1/11/2022 20:05 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

1/11/2022 21:05 De Alpen Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

1/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/11/2022 22:20 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 2. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

1/11/2022 23:15 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.

1/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/11/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

2/11/2022 0:05 Prelude tot de dageraad Katja is de dochter van rijke burgers. Haar ouders willen haar uithuwelijken aan de zoon van een vennoot van haar vader. 

Zij wil daar echter niet van weten omdat zij gekant is tegen de kleinburgerlijkheid en haar eigen weg wil gaan. 

Daarom bezoekt zij af en toe kroegen waar de jeugd samenkomt. Op haar verjaardag wordt in de familiewoning een feestje 

georganiseerd waarop invloedrijke kennissen en mogelijke huwelijkskandidaten zijn uitgenodigd. 

1958 Paul Berkenman, Raymond Cogen, Marcel De Backer

2/11/2022 1:30 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 8

2/11/2022 2:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

2/11/2022 2:35 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

2/11/2022 3:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

2/11/2022 3:40 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

2/11/2022 4:40 En Route Portugal En Route Portugal

2/11/2022 5:05 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.



2/11/2022 5:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

2/11/2022 5:50 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 2. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

2/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8513 Zoe heeft een plan bedacht om Carter te verrassen, maar dat loopt niet goed af.

2/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13304 Stefan en Gabby komen aan in Hong Kong en missen Hope en Belle op het nippertje. In de hotelkamer krijgen Stefan en 

Gabby een band. Chad arriveert en hij vertelt hen over het volgen van Stefan en Abigail. Gabi's proces begint. 

Melinda en Justin houden openingsverklaringen, waarna Eli en Rafe in de getuigenbank plaatsnemen.

2/11/2022 8:00 De Rolkrant 02.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/11/2022 9:00 Vieringen Allerzielenmis

2/11/2022 9:45 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

2/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 18 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/11/2022 10:35 Breedbeeld filmgala In goede en kwade dagen (deelnemer 3/12). Maria en Joseph verliezen hun zoon Danny aan kanker. Daarbovenop breekt 

Maria haar been. De film vertelt het moeilijke verhaal van een ouder koppel dat hun zoon overleeft en in goede en kwade 

dagen verder moet met elkaar, hoe uitdagend dat soms ook lijkt. Autobiografische film van de familie van de maakster. 

Flore Pensaert

2/11/2022 10:50 Breedbeeld filmgala Famadihana (deelnemer 4/12). Eens in de 7 jaar halen de Malagassiërs hun overleden familieleden uit het graf om met hen 

te feesten. Die dag dansen ze met hun doden. Jean-Paul Grauwels

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

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

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

uitdaging, ...

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

2/11/2022 11:25 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 3. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

2/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13304 Stefan en Gabby komen aan in Hong Kong en missen Hope en Belle op het nippertje. In de hotelkamer krijgen Stefan en 

Gabby een band. Chad arriveert en hij vertelt hen over het volgen van Stefan en Abigail. Gabi's proces begint. 

Melinda en Justin houden openingsverklaringen, waarna Eli en Rafe in de getuigenbank plaatsnemen.

2/11/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/11/2022 13:15 Jeux d'automne Stéphane is een kleine aristocraat die al jaren de minnaar is van zijn veel jongere nicht Adèle. Ondanks Adèle's huwelijk 

met Alex blijft het tweetal elkaar ontmoeten. Stéphane en Adèle zetten het plan op om Adèle's echtgenoot bij een jachtpartij 

dodelijk te laten verongelukken. 

1962 Geregisseerd door Paul Berkenman en Raymond Cogen met Anne-Marie François, Albert Hanssens en Raf Reymen

2/11/2022 14:40 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 9

2/11/2022 15:00 The Bobby Setter Band Live 2022 The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022

2/11/2022 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)

2/11/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/11/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8513 Zoe heeft een plan bedacht om Carter te verrassen, maar dat loopt niet goed af.

2/11/2022 17:05 Uw verhaal: Allerzielen Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

2/11/2022 17:15 Uw verhaal: Manneken Pis Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

2/11/2022 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, ...

2/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13305 Gabby maakt een snelle vlucht voordat Hope haar ontdekt. Hope ondervraagt Stefan. Later gaat Chad op zoek naar Abigail 

en komt Gabby van achteren tegen. De rechtszaal is verbijsterd door de onthulling dat Lani en Eli samen hebben geslapen. 

Hope praat met Shawn over het ondertekenen van de nietigverklaringspapieren.

2/11/2022 18:30 Voorstelling kandidaten MB 2023 Voorstelling kandidaten MB 2023

2/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8514 Zoe is ontroostbaar nu ze heeft ontdekt dat Carter haar niet meer wil. Shauna improviseert om Quinn te beschermen.

2/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

2/11/2022 19:05 Van droom tot tuin 2022 Ecologische stadstuinen groot en klein  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 7)

2/11/2022 19:30 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

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

2/11/2022 20:00 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

2/11/2022 20:50 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

2/11/2022 21:05 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

2/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/11/2022 22:20 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 3. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

2/11/2022 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

2/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/11/2022 23:45 Kroniek van een vreemde ontmoeting 18+ Kroniek van een vreemde ontmoeting  speelfilm 1985 - 18+

3/11/2022 0:20 De omhelzing Giselle (Nathalie Vernier) is een naïef meisje dat van huis is weggelopen en haar toevlucht in Parijs zoekt. Daar wordt ze 

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

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

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

3/11/2022 2:10 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

3/11/2022 2:15 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

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

3/11/2022 2:45 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

3/11/2022 3:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

3/11/2022 3:40 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

3/11/2022 4:55 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

3/11/2022 5:10 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

3/11/2022 5:20 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

3/11/2022 5:50 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 3. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

3/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8514 Zoe is ontroostbaar nu ze heeft ontdekt dat Carter haar niet meer wil. Shauna improviseert om Quinn te beschermen.

3/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13305 Gabby maakt een snelle vlucht voordat Hope haar ontdekt. Hope ondervraagt Stefan. Later gaat Chad op zoek naar Abigail 

en komt Gabby van achteren tegen. De rechtszaal is verbijsterd door de onthulling dat Lani en Eli samen hebben geslapen. 

Hope praat met Shawn over het ondertekenen van de nietigverklaringspapieren.

3/11/2022 8:00 De Rolkrant 03.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/11/2022 9:45 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

3/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 19 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

3/11/2022 10:35 Breedbeeld filmgala Breedbeeld filmgala

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

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

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

uitdaging, ...



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

3/11/2022 11:25 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 4. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

3/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13305 Gabby maakt een snelle vlucht voordat Hope haar ontdekt. Hope ondervraagt Stefan. Later gaat Chad op zoek naar Abigail 

en komt Gabby van achteren tegen. De rechtszaal is verbijsterd door de onthulling dat Lani en Eli samen hebben geslapen. 

Hope praat met Shawn over het ondertekenen van de nietigverklaringspapieren.

3/11/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/11/2022 13:15 De Domeinen Ditvoorst Acteur Thom Hoffman maakte over het leven en het werk van de in 1987 overleden Nederlandse filmmaker Adriaan Ditvoorst

een documentaire. Een fascinerend verhaal. 1992

3/11/2022 14:50 Retro Eclips: De Tommie Story Retro De Tommie Story

3/11/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1970-1973

3/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

3/11/2022 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)

3/11/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/11/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8514 Zoe is ontroostbaar nu ze heeft ontdekt dat Carter haar niet meer wil. Shauna improviseert om Quinn te beschermen.

3/11/2022 17:10 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

3/11/2022 17:20 BRC Rally Jobfixers BRC Rally

3/11/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13306 Gabby vertelt Stefano dat ze echte gevoelens heeft. Maar zal Abigail hen in de weg staan? Chad krijgt te horen dat zijn tas 

is doorzocht en dat er drugs zijn gevonden. Hij weet dat hij erin is geluisd. Hope belt Belle terwijl Chad aan Shawn vraagt 

om te proberen de mysterieuze vrouw in te halen. Eli geeft toe dat de baby van hem is. Gabi rent weg, maar hij volgt haar. 

Ondertussen is JJ helemaal verscheurd als hij zich realiseert dat de baby die Lani draagt nooit van hem is geweest. 

3/11/2022 18:30 Voorstelling kandidaten MB 2023 Voorstelling kandidaten MB 2023

3/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8515 Eric neemt een definitieve beslissing over zijn huwelijk. Zoe eist antwoorden van Carter over de nieuwe vrouw in zijn leven.

3/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

3/11/2022 19:05 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

3/11/2022 19:30 Fairtrade Delhaize Brasil Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants

3/11/2022 19:50 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

3/11/2022 20:10 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel1/2

3/11/2022 21:00 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel 2/2

3/11/2022 21:45 Van droom tot tuin 2022 Ecologische stadstuinen groot en klein  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 7)

3/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/11/2022 22:20 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 4. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

3/11/2022 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

3/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/11/2022 23:45 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

3/11/2022 23:55 De Domeinen Ditvoorst Acteur Thom Hoffman maakte over het leven en het werk van de in 1987 overleden Nederlandse filmmaker Adriaan Ditvoorst

een documentaire. Een fascinerend verhaal. 1992

4/11/2022 1:20 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

4/11/2022 1:45 Fairtrade Delhaize Brasil Fairtrade Delhaize Brasil 2022 met Ben Roelants

4/11/2022 2:00 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas



4/11/2022 2:20 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

4/11/2022 2:30 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel1/2

4/11/2022 3:20 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel 2/2

4/11/2022 4:05 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

4/11/2022 4:10 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

4/11/2022 5:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

4/11/2022 5:50 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 4. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

4/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8515 Eric neemt een definitieve beslissing over zijn huwelijk. Zoe eist antwoorden van Carter over de nieuwe vrouw in zijn leven.

4/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13306 Gabby vertelt Stefano dat ze echte gevoelens heeft. Maar zal Abigail hen in de weg staan? Chad krijgt te horen dat zijn tas 

is doorzocht en dat er drugs zijn gevonden. Hij weet dat hij erin is geluisd. Hope belt Belle terwijl Chad aan Shawn vraagt 

om te proberen de mysterieuze vrouw in te halen. Eli geeft toe dat de baby van hem is. Gabi rent weg, maar hij volgt haar. 

Ondertussen is JJ helemaal verscheurd als hij zich realiseert dat de baby die Lani draagt nooit van hem is geweest. 

4/11/2022 8:00 De Rolkrant 04.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/11/2022 9:45 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

4/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 20 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

4/11/2022 10:40 Breedbeeld filmgala Breedbeeld filmgala

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

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

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

uitdaging, ...

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

4/11/2022 11:25 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 5. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

4/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13306 Gabby vertelt Stefano dat ze echte gevoelens heeft. Maar zal Abigail hen in de weg staan? Chad krijgt te horen dat zijn tas 

is doorzocht en dat er drugs zijn gevonden. Hij weet dat hij erin is geluisd. Hope belt Belle terwijl Chad aan Shawn vraagt 

om te proberen de mysterieuze vrouw in te halen. Eli geeft toe dat de baby van hem is. Gabi rent weg, maar hij volgt haar. 

Ondertussen is JJ helemaal verscheurd als hij zich realiseert dat de baby die Lani draagt nooit van hem is geweest. 

4/11/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/11/2022 13:15 Close Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig 

ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht 

van deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet

4/11/2022 14:55 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

4/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

4/11/2022 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)

4/11/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/11/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8515 Eric neemt een definitieve beslissing over zijn huwelijk. Zoe eist antwoorden van Carter over de nieuwe vrouw in zijn leven.

4/11/2022 17:05 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

4/11/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13307 Terwijl Will en Paul hun tweede date hebben, deelt Sonny met Maggie zijn eigen plannen om verder te gaan, zonder 

te beseffen dat de persoon die hij sms't Vivian is. Vivian ontmoet Leo, die ze heeft ingehuurd om Sonny te verleiden en 

wordt bijna betrapt door Kate. 



4/11/2022 18:30 Voorstelling kandidaten MB 2023 Voorstelling kandidaten MB 2023

4/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8516 Shauna spoort Quinn aan om de huidige situatie in haar voordeel te gebruiken. Carter en Quinn sluiten een pact over 

het geheim dat ze delen.

4/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

4/11/2022 19:05 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

4/11/2022 20:00 Mensen van overal Syria It's not the end'"Nadat ik veel wonderen heb meegemaakt en vaak aan de dood ben ontsnapt, betekent dit dat iemand 

mij beschermt en dat iemand wil dat ik blijf leven. Hoe kan ik niet van het leven houden of waarderen dat ik nog leef? 

En terwijl ik leef, kan ik een ander laten zien dat je ook kunt leven. Het is niet het einde. Er is nog steeds hoop. 

En er is nog toekomst.

4/11/2022 20:35 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

4/11/2022 20:55 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

4/11/2022 21:30 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

4/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/11/2022 22:20 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 5. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

4/11/2022 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

4/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/11/2022 23:45 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

4/11/2022 23:55 Close Michael, een jonge welstellende student, wordt verliefd op Angelica, een mooie maar geheimzinnige vrouw, die hij toevallig 

ontmoet op de luchthaven. Zijn leven geraakt volkomen in de war. Hij wordt geïntrigeerd door de aantrekkingskracht van 

deze vrouw en het mysterie dat haar omring. 1994. Paul Collet

5/11/2022 1:25 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

5/11/2022 2:20 Mensen van overal Syria It's not the end'"Nadat ik veel wonderen heb meegemaakt en vaak aan de dood ben ontsnapt, betekent dit dat iemand 

mij beschermt en dat iemand wil dat ik blijf leven. Hoe kan ik niet van het leven houden of waarderen dat ik nog leef? 

En terwijl ik leef, kan ik een ander laten zien dat je ook kunt leven. Het is niet het einde. Er is nog steeds hoop. 

En er is nog toekomst.

5/11/2022 2:55 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

5/11/2022 3:10 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

5/11/2022 3:15 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

5/11/2022 3:45 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

5/11/2022 4:20 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

5/11/2022 4:25 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

5/11/2022 5:20 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

5/11/2022 5:25 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

5/11/2022 5:45 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

5/11/2022 6:05 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

5/11/2022 6:45 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 9

5/11/2022 7:10 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

5/11/2022 8:00 De Rolkrant 05.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/11/2022 9:45 St-Pietersbasiliek Op bezoek naar St-Pietersbasiliek

5/11/2022 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 9

5/11/2022 10:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

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



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

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

uitdaging, ...

5/11/2022 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1980-1983

5/11/2022 11:55 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

5/11/2022 12:45 Tijd voor de revue Geen koffie voor de kerstman! (afl. 40) Als grote rivaal van Sinterklaas wordt de kerstman op het dak van 

een appartementsgebouw in zijn activiteiten meermaals een koffie aangeboden door de bewoners.  Sketches, liedjes en 

showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar in november gespeeld wordt.

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

5/11/2022 13:15 Het geheim dat bloed zag In 1936 geeft de baron van Destelbergen op zijn sterfbed een schatkaart aan zijn zoon Waldo. Deze verliest echter de koker 

met de kaart. Dit wordt eerst door kinderen en daarna door de stroper Fons gevonden. Fons chanteert de baron en enkele 

dagen later vermoordt Pieter, de knecht van het kasteel, de stroper. Hij wil de schat zelf zoeken. 1987

5/11/2022 15:00 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

5/11/2022 16:10 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)

5/11/2022 16:40 The Bridge Aflevering 1. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat 

echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar 

verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde 

(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd 

tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

5/11/2022 17:45 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

5/11/2022 18:35 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/11/2022 19:00 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

5/11/2022 19:55 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

5/11/2022 20:30 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

5/11/2022 21:30 Join 2 Bike  Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out

5/11/2022 21:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

5/11/2022 22:50 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

5/11/2022 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

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

5/11/2022 23:45 Het geheim dat bloed zag In 1936 geeft de baron van Destelbergen op zijn sterfbed een schatkaart aan zijn zoon Waldo. Deze verliest echter de koker 

met de kaart. Dit wordt eerst door kinderen en daarna door de stroper Fons gevonden. Fons chanteert de baron en enkele 

dagen later vermoordt Pieter, de knecht van het kasteel, de stroper. Hij wil de schat zelf zoeken. 1987

6/11/2022 1:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

6/11/2022 1:35 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

6/11/2022 2:45 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

6/11/2022 3:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

6/11/2022 3:50 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

6/11/2022 4:25 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

6/11/2022 5:25 Join 2 Bike  Join 2 Bike - Locked-In and not Locked-out

6/11/2022 5:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

6/11/2022 6:45 Op bezoek naar Malta Op stap met Ben Roelants naar Malta, 2021

6/11/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/11/2022 8:00 De Rolkrant 06.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/11/2022 9:00 Mensen van overal Syria It's not the end'"Nadat ik veel wonderen heb meegemaakt en vaak aan de dood ben ontsnapt, betekent dit dat iemand 



mij beschermt en dat iemand wil dat ik blijf leven. Hoe kan ik niet van het leven houden of waarderen dat ik nog leef? 

En terwijl ik leef, kan ik een ander laten zien dat je ook kunt leven. Het is niet het einde. Er is nog steeds hoop. 

En er is nog toekomst.

6/11/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

6/11/2022 10:20 André Rieu in Venice Met André Rieu in Venice - deel 1 

6/11/2022 11:25 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/11/2022 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

6/11/2022 12:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/11/2022 12:25 Tijd voor de revue Geen koffie voor de kerstman! (afl. 40) Als grote rivaal van Sinterklaas wordt de kerstman op het dak van 

een appartementsgebouw in zijn activiteiten meermaals een koffie aangeboden door de bewoners.  Sketches, liedjes en 

showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die in Deurne-Diest elk jaar in november 

gespeeld wordt.

6/11/2022 12:50 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen - Aflevering 1/6

6/11/2022 14:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

6/11/2022 14:35 Iron Lady De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville 

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

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

regie van Phyllida Lloyd.

6/11/2022 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 9

6/11/2022 17:00 Van droom tot tuin 2022 Streekeigen tuinen aan de kust  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 8)

6/11/2022 17:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen. 

6/11/2022 18:10 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/11/2022 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/11/2022 18:20 Provinciale verkiezingen Miss Belgium 2023 Provinciale verkiezingen Miss Belgium 2023 - aflevering 3/3

6/11/2022 19:50 De Daken van Rome De Daken van Rome

6/11/2022 20:50 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

6/11/2022 21:50 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

6/11/2022 22:20 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

6/11/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

6/11/2022 0:00 Iron Lady De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville 

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

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

regie van Phyllida Lloyd.

7/11/2022 1:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

7/11/2022 1:50 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

7/11/2022 2:00 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

7/11/2022 3:10 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

7/11/2022 3:15 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

7/11/2022 4:15 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

7/11/2022 4:50 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

7/11/2022 5:50 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 5. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 



het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

7/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8516 Shauna spoort Quinn aan om de huidige situatie in haar voordeel te gebruiken. Carter en Quinn sluiten een pact over 

het geheim dat ze delen.

7/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13307 Terwijl Will en Paul hun tweede date hebben, deelt Sonny met Maggie zijn eigen plannen om verder te gaan, zonder 

te beseffen dat de persoon die hij sms't Vivian is. Vivian ontmoet Leo, die ze heeft ingehuurd om Sonny te verleiden en 

wordt bijna betrapt door Kate. 


