
7/11/2022 8:00 De Rolkrant 07.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

7/11/2022 9:55 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 21/25

7/11/2022 10:05 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

7/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 21 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

7/11/2022 10:35 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 1/4

7/11/2022 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, ...

7/11/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/11/2022 11:25 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 6. 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 12:20 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. 

7/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/11/2022 13:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1980-1983

7/11/2022 13:50 Ah, Qu'il fait bon chez nous Vermeulen, een kaashandelaar, heeft Mironval als vennoot. De dochter van Vermeulen is verliefd op de zoon van Mironval, 

maar deze kerel verkiest jazz boven kaas en is bovendien aangeworven bij een groep jonge muzikanten. De jongelui nemen 

Vermeulen, die dol is op spiritisme, te grazen en ontfutselen hem zo wat geld tot grote woede van Mironval. 1951

7/11/2022 15:20 Retro Eclips: Allemaal Beestjes Retro Allemaal Beestjes afl 200

7/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

7/11/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

7/11/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/11/2022 16:40 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 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 1

7/11/2022 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, ...

7/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13308 Chloe ontvangt een boeket bloemen en ze denkt dat ze van Lucas zijn, maar later verneemt ze wie ze echt heeft gestuurd... 

Eve is blij om te zien dat Chloe terug is uit Wenen. Eve vertelt Chloe over haar problemen met Brady. Kate, verontrust na het 

afluisteren van Vivians cryptische telefoontje, vraagt zich af wat ze van plan is, maar ze wordt belaagd als Lucas arriveert 

om Kate om een gunst te vragen. Later roept Kate Paul bij zich en wil dat hij achter Vivian komt. Brady en Sonny krijgen bijna 

ruzie over Eve en Titan.

7/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8517 Wyatt ondervraagt Bill over de spanning tussen hem en Liam. Hope is ontroerd door de romantische avond die Liam 

heeft geregeld.

7/11/2022 19:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

7/11/2022 19:35 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

7/11/2022 20:00 Last Post Last Post in Ieper om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

7/11/2022 20:10 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

7/11/2022 20:30 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

7/11/2022 20:50 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3



7/11/2022 21:10 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

7/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/11/2022 22:20 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 6. 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 23:15 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)

7/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/11/2022 23:45 Ah, Qu'il fait bon chez nous Vermeulen, een kaashandelaar, heeft Mironval als vennoot. De dochter van Vermeulen is verliefd op de zoon van Mironval, 

maar deze kerel verkiest jazz boven kaas en is bovendien aangeworven bij een groep jonge muzikanten. De jongelui nemen 

Vermeulen, die dol is op spiritisme, te grazen en ontfutselen hem zo wat geld tot grote woede van Mironval. 1951

8/11/2022 1:15 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

8/11/2022 1:20 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 1/4

8/11/2022 1:50 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

8/11/2022 1:55 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

8/11/2022 2:20 Last Post Last Post in Ieper om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

8/11/2022 2:35 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

8/11/2022 2:55 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

8/11/2022 3:15 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

8/11/2022 3:40 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

8/11/2022 4:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

8/11/2022 4:45 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

8/11/2022 5:50 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 6. 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.

8/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8517 Wyatt ondervraagt Bill over de spanning tussen hem en Liam. Hope is ontroerd door de romantische avond die Liam 

heeft geregeld.

8/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13308 Chloe ontvangt een boeket bloemen en ze denkt dat ze van Lucas zijn, maar later verneemt ze wie ze echt heeft gestuurd... 

Eve is blij om te zien dat Chloe terug is uit Wenen. Eve vertelt Chloe over haar problemen met Brady. Kate, verontrust na het 

afluisteren van Vivians cryptische telefoontje, vraagt zich af wat ze van plan is, maar ze wordt belaagd als Lucas arriveert 

om Kate om een gunst te vragen. Later roept Kate Paul bij zich en wil dat hij achter Vivian komt. Brady en Sonny krijgen bijna 

ruzie over Eve en Titan.

8/11/2022 8:00 De Rolkrant 08.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

8/11/2022 9:45 Land van Sint-Franciscus Land van Sint-Franciscus

8/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 23 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/11/2022 10:35 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 2/4

8/11/2022 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, ...

8/11/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/11/2022 11:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

8/11/2022 12:00 Retro Eclips: De Gouden Gordel Retro De Gouden Gordel

8/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13308 Chloe ontvangt een boeket bloemen en ze denkt dat ze van Lucas zijn, maar later verneemt ze wie ze echt heeft gestuurd... 

Eve is blij om te zien dat Chloe terug is uit Wenen. Eve vertelt Chloe over haar problemen met Brady. Kate, verontrust na het 

afluisteren van Vivians cryptische telefoontje, vraagt zich af wat ze van plan is, maar ze wordt belaagd als Lucas arriveert 

om Kate om een gunst te vragen. Later roept Kate Paul bij zich en wil dat hij achter Vivian komt. Brady en Sonny krijgen bijna 

ruzie over Eve en Titan.



8/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/11/2022 13:15 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door 

de inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. 

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. 

Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... 

Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. 

Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

8/11/2022 14:30 Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 

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

De film volgt Raymond Ceulemans in 1974.

8/11/2022 15:05 Op de Sofa met Seka Nele De Boeck 'Mijn kind sterk kind'  op de sofa met Seka

8/11/2022 15:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

8/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Jacques Tati - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/11/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

8/11/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/11/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8517 Wyatt ondervraagt Bill over de spanning tussen hem en Liam. Hope is ontroerd door de romantische avond die Liam 

heeft geregeld.

8/11/2022 17:10 Tijd voor de revue De dokter weet raad (afl.3). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue in 

Deurne-Diest. In de sketch van vandaag komen patiënten met allerhande kwalen op consultatie bij een doktersassistent.

8/11/2022 17:25 Uw verhaal: Accordeon Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

8/11/2022 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, ...

8/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13309 Steve verliest volledig zijn gezichtsvermogen. Marlena is wanhopig op zoek naar een experimentele behandeling. 

Marlena en John beloven hem hun steun. Ondertussen troost Marlena Kayla. Eve probeert Bella Magazine te kopen zodat 

ze niet met Brady hoeft samen te werken aan de New Face of Bella-wedstrijd. Chloe en Lucas worden overrompeld als 

Miguel onthult dat hij Chloe de bloemen heeft gestuurd namens zijn baas. De New Face of Bella-wedstrijd gaat vandaag 

van start en Claire en Ciara stemmen allebei op zichzelf.

8/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8518 Bill raakt geïrriteerd door Wyatts vragenvuur. Hope en Liam beleven de eerste romantische nacht sinds hun relatiebreuk.

8/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

8/11/2022 19:05 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

8/11/2022 20:00 Last Post Last Post in Ieper om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

8/11/2022 20:05 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

8/11/2022 21:05 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

8/11/2022 22:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

8/11/2022 22:35 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/11/2022 22:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

8/11/2022 23:10 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)

8/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/11/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

9/11/2022 0:05 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door 

de inkwartiering van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. 

Het verzet dringt de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. 

Filmdebuut van Uytterlinden als de notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... 



Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. 

Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

9/11/2022 1:20 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 2/4

9/11/2022 1:50 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

9/11/2022 1:55 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

9/11/2022 2:45 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

9/11/2022 3:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

9/11/2022 3:50 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

9/11/2022 4:45 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

9/11/2022 5:45 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

9/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8518 Bill raakt geïrriteerd door Wyatts vragenvuur. Hope en Liam beleven de eerste romantische nacht sinds hun relatiebreuk.

9/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13309 Steve verliest volledig zijn gezichtsvermogen. Marlena is wanhopig op zoek naar een experimentele behandeling. 

Marlena en John beloven hem hun steun. Ondertussen troost Marlena Kayla. Eve probeert Bella Magazine te kopen zodat 

ze niet met Brady hoeft samen te werken aan de New Face of Bella-wedstrijd. Chloe en Lucas worden overrompeld als 

Miguel onthult dat hij Chloe de bloemen heeft gestuurd namens zijn baas. De New Face of Bella-wedstrijd gaat vandaag 

van start en Claire en Ciara stemmen allebei op zichzelf.

9/11/2022 8:00 De Rolkrant 09.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

9/11/2022 9:45 Avonturiers voor God deel 3 Avonturiers voor God deel 3

9/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 24 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/11/2022 10:35 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 3/4

9/11/2022 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, ...

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

9/11/2022 11:25 Berlin 63 Afl. 1 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

9/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13309 Steve verliest volledig zijn gezichtsvermogen. Marlena is wanhopig op zoek naar een experimentele behandeling. 

Marlena en John beloven hem hun steun. Ondertussen troost Marlena Kayla. Eve probeert Bella Magazine te kopen zodat 

ze niet met Brady hoeft samen te werken aan de New Face of Bella-wedstrijd. Chloe en Lucas worden overrompeld als 

Miguel onthult dat hij Chloe de bloemen heeft gestuurd namens zijn baas. De New Face of Bella-wedstrijd gaat vandaag 

van start en Claire en Ciara stemmen allebei op zichzelf.

9/11/2022 13:00 Fanny & Alexander 1/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

9/11/2022 14:35 Fanny & Alexander 2/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

9/11/2022 16:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

9/11/2022 16:35 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/11/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8518 Bill raakt geïrriteerd door Wyatts vragenvuur. Hope en Liam beleven de eerste romantische nacht sinds hun relatiebreuk.

9/11/2022 17:20 Uw verhaal: Oostakker Vliegveld Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 



9/11/2022 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, ...

9/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13310 Stefan probeert Laura te overhalen Gabby vrij te laten. Chad vertelt Gabi dat Stefan hem erin heeft geluisd voor drugs, en 

de mysterieuze vrouw in Hong Kong. Laura lijkt aan Gabi's kant te staan als ze getuigt. Melinda roept Abigail terug in 

de getuigenbank en Laura getuigt nog een keer. Lani vertelt Abe dat Eli de vader van haar baby. Lani onthult uiteindelijk dat 

ze werd gedwongen om Eli te vertellen door Valerie, die zich later bij hen voegt. Ondertussen vertelt JJ Jennifer over de baby.

Jennifer is bang dat hij een gevaar voor zichzelf kan zijn.

9/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8519 Liam wordt verteerd door schuldgevoelens en maakt een vreemde verontschuldiging aan Thomas. Hope voelt dat er iets 

aan de hand is en smeekt Liam om zijn gevoelens te uiten.

9/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

9/11/2022 19:05 Van droom tot tuin 2022 Streekeigen tuinen aan de kust  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 8)

9/11/2022 19:30 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

9/11/2022 20:00 Last Post Last Post in Ieper om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

9/11/2022 20:05 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

9/11/2022 20:50 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

9/11/2022 21:05 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

9/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/11/2022 22:20 Berlin 63 Afl. 1 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

9/11/2022 23:15 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)

9/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/11/2022 23:45 Fanny & Alexander 1/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

10/11/2022 1:25 Fanny & Alexander 2/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

10/11/2022 3:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

10/11/2022 3:05 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 3/4

10/11/2022 3:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

10/11/2022 3:40 Van droom tot tuin 2022 Streekeigen tuinen aan de kust  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 8)

10/11/2022 4:05 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

10/11/2022 4:10 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

10/11/2022 4:40 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

10/11/2022 4:55 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

10/11/2022 5:50 Berlin 63 Afl. 1 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 



en de schaduw van het nazi-tijdperk.

10/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8519 Liam wordt verteerd door schuldgevoelens en maakt een vreemde verontschuldiging aan Thomas. Hope voelt dat er iets 

aan de hand is en smeekt Liam om zijn gevoelens te uiten.

10/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13310 Stefan probeert Laura te overhalen Gabby vrij te laten. Chad vertelt Gabi dat Stefan hem erin heeft geluisd voor drugs, en 

de mysterieuze vrouw in Hong Kong. Laura lijkt aan Gabi's kant te staan als ze getuigt. Melinda roept Abigail terug in 

de getuigenbank en Laura getuigt nog een keer. Lani vertelt Abe dat Eli de vader van haar baby. Lani onthult uiteindelijk dat 

ze werd gedwongen om Eli te vertellen door Valerie, die zich later bij hen voegt. Ondertussen vertelt JJ Jennifer over de baby.

Jennifer is bang dat hij een gevaar voor zichzelf kan zijn.

10/11/2022 8:00 De Rolkrant 10.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

10/11/2022 9:45 Congo - Terugblik Congo - Terugblik

10/11/2022 10:20 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

10/11/2022 10:35 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 4/4

10/11/2022 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, ...

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

10/11/2022 11:25 Berlin 63 Afl. 2 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

10/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13310 Stefan probeert Laura te overhalen Gabby vrij te laten. Chad vertelt Gabi dat Stefan hem erin heeft geluisd voor drugs, en 

de mysterieuze vrouw in Hong Kong. Laura lijkt aan Gabi's kant te staan als ze getuigt. Melinda roept Abigail terug in 

de getuigenbank en Laura getuigt nog een keer. Lani vertelt Abe dat Eli de vader van haar baby. Lani onthult uiteindelijk dat 

ze werd gedwongen om Eli te vertellen door Valerie, die zich later bij hen voegt. Ondertussen vertelt JJ Jennifer over de baby.

Jennifer is bang dat hij een gevaar voor zichzelf kan zijn.

10/11/2022 13:00 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!

10/11/2022 13:20 Retro Retro

10/11/2022 14:50 Retro Eclips: De Fantastische Ronde Retro De Fantastische Ronde

10/11/2022 15:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1980-1983

10/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Neil Armstrong - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

10/11/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

10/11/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/11/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8519 Liam wordt verteerd door schuldgevoelens en maakt een vreemde verontschuldiging aan Thomas. Hope voelt dat er iets 

aan de hand is en smeekt Liam om zijn gevoelens te uiten.

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

10/11/2022 17:25 Eclips TV Op Stap: Wereldballen Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit. Vandag wereldballen met Jelte Van Roy

10/11/2022 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, ...

10/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13311 Lani verwijt Valerie haar rol bij het onthullen van het echte vaderschap van haar kind, en Abe is boos op Valerie. 

Ondertussen betaalt Jennifer JJ's borgsom. Terwijl een bezorgde Stefan getuigt, maakt Gabi krachtig bezwaar tegen Laura's

leugen op de tribune over Gabi die de moord op Andre bekent.

10/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8520 Hope wordt steeds bezorgder om Liams vreemde gedrag. Thomas brengt Bill een onaangekondigd bezoek, dat niet 

zo verloopt als verwacht.



10/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

10/11/2022 19:05 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

10/11/2022 19:20 Compostela 20 jaar later Compostela 20 jaar later

10/11/2022 20:00 Last Post Last Post in Ieper om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

10/11/2022 20:05 Mekka Op bezoek naar Mekka

10/11/2022 20:45 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

10/11/2022 21:40 Van droom tot tuin 2022 Streekeigen tuinen aan de kust  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 8)

10/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/11/2022 22:20 Berlin 63 Afl. 2 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

10/11/2022 23:15 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)

10/11/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/11/2022 23:50 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

11/11/2022 0:00 Retro Retro

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

11/11/2022 1:50 Wereldoorlog Eén Wereldoorlog Eén - Aflevering 4/4

11/11/2022 2:20 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

11/11/2022 2:30 Compostela 20 jaar later Compostela 20 jaar later

11/11/2022 3:10 Last Post Last Post in Ieper om 20u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

11/11/2022 3:15 Mekka Op bezoek naar Mekka

11/11/2022 4:15 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

11/11/2022 4:20 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

11/11/2022 5:20 Van droom tot tuin 2022 Streekeigen tuinen aan de kust  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 8)

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

11/11/2022 5:50 Berlin 63 Afl. 2 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

11/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8520 Hope wordt steeds bezorgder om Liams vreemde gedrag. Thomas brengt Bill een onaangekondigd bezoek, dat niet 

zo verloopt als verwacht.

11/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13311 Lani verwijt Valerie haar rol bij het onthullen van het echte vaderschap van haar kind, en Abe is boos op Valerie. 

Ondertussen betaalt Jennifer JJ's borgsom. Terwijl een bezorgde Stefan getuigt, maakt Gabi krachtig bezwaar tegen Laura's

leugen op de tribune over Gabi die de moord op Andre bekent.

11/11/2022 8:00 De Rolkrant 11.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

11/11/2022 9:45 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/11/2022 10:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/11/2022 10:25 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

11/11/2022 11:00 Last Post Last Post in Ieper om 11u00. Last Post Association Ieper. Niet live. 

11/11/2022 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

11/11/2022 11:25 Berlin 63 Afl. 3 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 



en de schaduw van het nazi-tijdperk.

11/11/2022 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 13311 Lani verwijt Valerie haar rol bij het onthullen van het echte vaderschap van haar kind, en Abe is boos op Valerie. 

Ondertussen betaalt Jennifer JJ's borgsom. Terwijl een bezorgde Stefan getuigt, maakt Gabi krachtig bezwaar tegen Laura's

leugen op de tribune over Gabi die de moord op Andre bekent.

11/11/2022 12:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

11/11/2022 13:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

11/11/2022 14:00 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste 

Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze 

worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het 

op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011

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

11/11/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

11/11/2022 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 8520 Hope wordt steeds bezorgder om Liams vreemde gedrag. Thomas brengt Bill een onaangekondigd bezoek, dat niet 

zo verloopt als verwacht.

11/11/2022 17:10 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

11/11/2022 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, ...

11/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13312 Laura blijft bij haar verhaal over Gabi, maar de andere Gabby heeft zo haar eigen plannen.  Ondertussen gaan Chad en 

Stefan de strijd aan terwijl Abigail Marlena om hulp smeekt. Lani's wereld gaat open en Eli wil er deel van uitmaken voor haar... 

en de baby. Ondertussen gaat Valerie naar Marlena voor advies, terwijl Abe met John praat.

11/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8521 Hope probeert Liams angst om alles te verliezen, te begrijpen. De situatie tussen Bill en Thomas escaleert en Wyatt 

komt tussenbeide.

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

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

11/11/2022 20:00 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.

11/11/2022 20:30 Op Bezoek: Den Ijzer 1914 - 1918 Den Ijzer 1914 - 1918 - Van bron tot monding in Nieuwpoort. Film van Roland Rondou

11/11/2022 21:05 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

11/11/2022 21:35 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

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

11/11/2022 22:20 Berlin 63 Afl. 3 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

11/11/2022 23:15 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)

11/11/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/11/2022 23:50 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

12/11/2022 0:00 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste 

Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze 

worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het 

op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011

12/11/2022 1:50 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

12/11/2022 1:55 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 



12/11/2022 2:55 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.

12/11/2022 3:25 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

12/11/2022 3:30 Op Bezoek: Den Ijzer 1914 - 1918 Den Ijzer 1914 - 1918 - Van bron tot monding in Nieuwpoort. Film van Roland Rondou

12/11/2022 4:10 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

12/11/2022 4:35 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

12/11/2022 5:10 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

12/11/2022 5:15 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

12/11/2022 5:50 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.

12/11/2022 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 1

12/11/2022 7:15 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

12/11/2022 8:00 De Rolkrant 12.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

12/11/2022 9:45 Museum moderne religieuze kunst Museum moderne religieuze kunst

12/11/2022 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 1

12/11/2022 10:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

12/11/2022 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, ...

12/11/2022 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1964-1966

12/11/2022 11:55 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

12/11/2022 12:45 Tijd voor de revue De politie uw vriend (aflevering 1) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, 

zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. In de sketch van vandaag krijgt u te zien hoe moeilijk en 

zelfs ondankbaar de job is van een simpele politieagent.

12/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/11/2022 13:10 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

12/11/2022 14:50 De Laatste Vriend De Laatste Vriend" met Guy Mortier en Mark Uytterhoeven (1993)

12/11/2022 16:10 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

Virginie bij pastoor Moens, met de vraag of die hem de laatste sacramenten wil toedienen. De ontknoping speelt zich af 

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

12/11/2022 16:40 The Bridge Aflevering 2. Seizoen 1. De moordenaar maakt zijn aanwezigheid kenbaar en kiest een journalist van een sensatieblad als 

communicatiemiddel met de buitenwereld. 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.

12/11/2022 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, ...

12/11/2022 17:50 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

12/11/2022 18:40 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

12/11/2022 18:45 Mekka Op bezoek naar Mekka

12/11/2022 19:45 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

12/11/2022 20:15 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

12/11/2022 21:15 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 

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

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

12/11/2022 21:45 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

12/11/2022 22:50 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

12/11/2022 23:15 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)

12/11/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/11/2022 23:45 Salut en de kost De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij 

het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf 

weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. 

Patrick Le Bon (1974) met Hanny Vree • Doris Van Caneghem • Romain Deconinck • Hans Royaards • Joris Collet • 

Marc Dex • Mohammed Mimoun • Cara Van Wersch

13/11/2022 1:25 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

13/11/2022 1:30 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

13/11/2022 2:20 Mekka Op bezoek naar Mekka

13/11/2022 3:20 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

13/11/2022 3:55 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

13/11/2022 4:00 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

13/11/2022 5:00 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 

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

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

13/11/2022 5:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

13/11/2022 5:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

13/11/2022 6:40 Bikepacking in Duitsland Bikepacking in Duitsland met Ben Roelants

13/11/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/11/2022 7:45 Uw verhaal: Rok Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

13/11/2022 8:00 De Rolkrant 13.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/11/2022 9:00 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.

13/11/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

13/11/2022 10:20 André Rieu in Venice André Rieu in Venice - deel 2

13/11/2022 11:20 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

13/11/2022 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  100ste aflevering

13/11/2022 12:15 Tijd voor de revue Rosse Minouche (afl. 2). Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue vanuit 

Deurne-Diest. In de sketch van vandaag verschijnt Rosse Minouche, een straatliefje op haar retour, die samen met 

twee collega's naar de gunsten dingt van een potentiële klant.

13/11/2022 12:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



13/11/2022 12:50 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen - Aflevering 2/6

13/11/2022 13:55 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn 

concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en 

zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten 

nemen. 1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

13/11/2022 15:15 Exit-exil Duke wilde saxofonist worden en Olivia danseres. Het enige waar hij nu nog muziek uit haalt zijn flessen alcohol, terwijl zij 

haar talenten ten toon spreidt op de scène van een stripteasetent. Pijnlijke afdaling van een paar in de betonnen hel van 

een bodemloze wereldstad. Olivia, kapot van het langzame rottingsproces van hun liefde, verlaat Duke. Ze beslist terug 

te gaan naar haar ouders, en vraagt Gerard, de rechter aan wie zij als kind werd toevertrouwd, haar na al die jaren naar huis 

te brengen. Zo belandt ze op de vuilnisbelt van haar jeugd waar een heel dorp huist. Ze wordt ontvangen als een koningin, 

verheerlijkt als de Madonna van het stort, kwetsbaar en ontroerend bespottelijk. 

1985. Luc Monheim, Philippe Léotard, Frédérique Hender, Magali Noël, Georges Geret, Fabrice Eberhard, Jean-Pierre Sentier, 

Jean Lescat, Larrio Ekson, Raoul De Manez, Bert Struys, Paul 's Jongers, Anton Peters

13/11/2022 17:05 Van droom tot tuin 2022 Tuin met accent op landschap  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 9)

13/11/2022 17:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  100ste aflevering

13/11/2022 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, ...

13/11/2022 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/11/2022 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8518 Bill raakt geïrriteerd door Wyatts vragenvuur. Hope en Liam beleven de eerste romantische nacht sinds hun relatiebreuk.

13/11/2022 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8519 Liam wordt verteerd door schuldgevoelens en maakt een vreemde verontschuldiging aan Thomas. Hope voelt dat er iets 

aan de hand is en smeekt Liam om zijn gevoelens te uiten.

13/11/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8520 Hope wordt steeds bezorgder om Liams vreemde gedrag. Thomas brengt Bill een onaangekondigd bezoek, dat niet 

zo verloopt als verwacht.

13/11/2022 19:50 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

13/11/2022 20:50 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

13/11/2022 21:50 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

13/11/2022 22:20 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 10

13/11/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

13/11/2022 0:00 Cash ? Cash ! Een zakenman heeft Karin, de dochter van een industrieel, willen verleiden. De industrieel ziet hierin het middel om zijn 

concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de onthulling van zijn galant avontuur. Om zich te verdedigen en 

zijn reputatie niet te verliezen, neemt de zakenman een groepje provo's in dienst die van Karin gewaagde foto's moeten 

nemen. 1967. Regisseur Paul Collet.  Brigitte Kowaltchuk • Uta Klein • Annemiek Schauwen • Georges Smits • Jan Verbiest

14/11/2022 1:25 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

14/11/2022 1:35 En Route Cruises En route Cruises

14/11/2022 1:50 En Route Lac De Virelles En Route Lac De Virelles 

14/11/2022 2:10 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

14/11/2022 3:10 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

14/11/2022 4:05 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

14/11/2022 4:15 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

14/11/2022 4:50 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 10

14/11/2022 5:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

14/11/2022 5:50 Berlin 63 Afl. 3 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

14/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8521 Hope probeert Liams angst om alles te verliezen, te begrijpen. De situatie tussen Bill en Thomas escaleert en Wyatt 

komt tussenbeide.

14/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13312 Laura blijft bij haar verhaal over Gabi, maar de andere Gabby heeft zo haar eigen plannen.  Ondertussen gaan Chad en 



Stefan de strijd aan terwijl Abigail Marlena om hulp smeekt. Lani's wereld gaat open en Eli wil er deel van uitmaken voor haar... 

en de baby. Ondertussen gaat Valerie naar Marlena voor advies, terwijl Abe met John praat.


