
14/11/2022 8:00 De Rolkrant 14.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

14/11/2022 9:55 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

14/11/2022 9:55 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 6/25

14/11/2022 10:00 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

14/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/11/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

14/11/2022 10:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

14/11/2022 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, ...

14/11/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/11/2022 11:25 Berlin 63 Afl. 4 - 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 12:20 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.

14/11/2022 13:05 The Bridge Aflevering 3. Seizoen 1. Een dakloze man is gekidnapt en het enige wat zijn dood kan voorkomen is een grote som losgeld 

van vier huisbazen. 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.

14/11/2022 14:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1964-1966

14/11/2022 14:45 The Maria Lang Mysteries Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine 

vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck 

in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam van een van de gasten. 

Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

14/11/2022 16:10 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 1

14/11/2022 16:30 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/11/2022 16:50 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 17:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 5

14/11/2022 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, ...

14/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13313 Bang dat ze haar verstand verliest, zoekt een wanhopige Abigail bij Marlena. Wie was de vrouw die Chad Stefan's kamer in 



Hong Kong zag binnengaan? Op Kate's verzoek bespioneert Paul Vivian. Stefan betrapt Vivian met Leo. Paul en Will vieren 

Wills nieuwe baan als verslaggever voor The Spectator. 

14/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8522 Liam biecht zijn vreselijke daad op aan Hope. Wyatt krijgt een vermoeden waarom Bill zo overstuur is.

14/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

14/11/2022 19:05 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

14/11/2022 19:40 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

14/11/2022 20:10 Dierenrijk: Hert Dierenrijk - Herten

14/11/2022 21:05 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

14/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/11/2022 22:25 Berlin 63 Afl. 4 - 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 23:15 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

14/11/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/11/2022 23:50 The Maria Lang Mysteries Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in gezelschap van een kleine 

vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt zich ook Einar met wie Puck 

in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam van een van de gasten. 

Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

15/11/2022 1:20 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

15/11/2022 1:25 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

15/11/2022 2:00 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

15/11/2022 2:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

15/11/2022 2:40 Dierenrijk: Hert Dierenrijk - Herten

15/11/2022 3:10 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

15/11/2022 3:30 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

15/11/2022 4:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

15/11/2022 4:35 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

15/11/2022 5:15 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

15/11/2022 5:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

15/11/2022 5:50 Berlin 63 Afl. 4 - 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.

15/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8522 Liam biecht zijn vreselijke daad op aan Hope. Wyatt krijgt een vermoeden waarom Bill zo overstuur is.

15/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13313 Bang dat ze haar verstand verliest, zoekt een wanhopige Abigail bij Marlena. Wie was de vrouw die Chad Stefan's kamer in 

Hong Kong zag binnengaan? Op Kate's verzoek bespioneert Paul Vivian. Stefan betrapt Vivian met Leo. Paul en Will vieren 

Wills nieuwe baan als verslaggever voor The Spectator. 

15/11/2022 8:00 De Rolkrant 15.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/11/2022 9:25 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

15/11/2022 9:45 Niet van deze wereld Niet van deze wereld - deel 1/4

15/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/11/2022 10:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie

15/11/2022 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, ...

15/11/2022 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/11/2022 11:25 Berlin 63 Afl. 5 - 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.

15/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13313 Bang dat ze haar verstand verliest, zoekt een wanhopige Abigail bij Marlena. Wie was de vrouw die Chad Stefan's kamer in 

Hong Kong zag binnengaan? Op Kate's verzoek bespioneert Paul Vivian. Stefan betrapt Vivian met Leo. Paul en Will vieren 

Wills nieuwe baan als verslaggever voor The Spectator. 

15/11/2022 13:05 The Bridge Aflevering 4. Seizoen 1. Saga en Martin weten dat de moordenaar zijn misdaden zorgvuldig gepland heeft. Ze vragen zich af 

of ze hem in de val kunnen lokken door iets onverwacht te doen. 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.

15/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/11/2022 14:10 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

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

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

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

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

1958.  Wim Telders

15/11/2022 15:10 Op de Sofa met Seka A. Lilou 'Verborgen verlangens'  op de sofa met Seka

15/11/2022 15:45 Lachen geblazen Lachen geblazen

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

15/11/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 2

15/11/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/11/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8522 Liam biecht zijn vreselijke daad op aan Hope. Wyatt krijgt een vermoeden waarom Bill zo overstuur is.

15/11/2022 17:10 Tijd voor de revue Bij den troep daar word je een man ! (afl. 6) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte 

revue, zoals die elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Lewie en Guy krijgen bij hun wederoproeping af te 

rekenen met een kolonel-ijzervreter.

15/11/2022 17:30 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

15/11/2022 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, ...

15/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13314 Terwijl Kayla slecht nieuws over Lani's baby vertelt, hernieuwt Eli zijn engagement als vader van het kind, terwijl Abe, en 

verrassend genoeg ook Lani, Valerie de hand reiken. Nadat hij hulp krijgt van Abe om met zijn blindheid om te gaan, leest 

Steve Stefan ook de les over Abigail.

15/11/2022 18:25 (H)Echte Momenten Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje 

leuke herinneringen op.

15/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8523 Quinn en Carter bedenken hoe ze op kantoor met hun privésituatie moeten omgaan. Hope is woest omdat Bill Liam 

in gevaar heeft gebracht.

15/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld



15/11/2022 19:05 Op Bezoek: Zonhoven De Wijers Zonhoven De Wijers in Limburg natuurlijk - Film van Roland Rondou

15/11/2022 19:30 Op Bezoek: Nieuwpoort Ijzermonding Nieuwpoort Ijzermonding - Film van Roland Rondou

15/11/2022 19:50 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

15/11/2022 20:05 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

15/11/2022 21:05 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

15/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/11/2022 22:25 Berlin 63 Afl. 5 - 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.

15/11/2022 23:15 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

15/11/2022 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/11/2022 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

16/11/2022 0:05 Onschuldig verlangen Na een auto-ongeval, waarbij haar ouders om het leven kwamen, wordt de zevenjarige Grietje opgevangen door haar tante, 

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

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

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

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

1958.  Wim Telders

16/11/2022 1:05 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

16/11/2022 1:30 Op Bezoek: Zonhoven De Wijers Zonhoven De Wijers in Limburg natuurlijk - Film van Roland Rondou

16/11/2022 1:55 Op Bezoek: Nieuwpoort Ijzermonding Nieuwpoort Ijzermonding - Film van Roland Rondou

16/11/2022 2:10 Op Bezoek: Herfst in het bos Natuurfilm Herfst in het bos - Film van Roland Rondou

16/11/2022 2:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

16/11/2022 2:35 Naar de markt Palermo Naar de markt te Palermo (Italië)

16/11/2022 3:35 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

16/11/2022 4:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

16/11/2022 4:40 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

16/11/2022 5:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

16/11/2022 5:50 Berlin 63 Afl. 5 - 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.

16/11/2022 6:35 Uw verhaal: Café Oude Schelde Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

16/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8523 Quinn en Carter bedenken hoe ze op kantoor met hun privésituatie moeten omgaan. Hope is woest omdat Bill Liam 

in gevaar heeft gebracht.

16/11/2022 7:05 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

16/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13314 Terwijl Kayla slecht nieuws over Lani's baby vertelt, hernieuwt Eli zijn engagement als vader van het kind, terwijl Abe, en 

verrassend genoeg ook Lani, Valerie de hand reiken. Nadat hij hulp krijgt van Abe om met zijn blindheid om te gaan, leest 

Steve Stefan ook de les over Abigail.

16/11/2022 8:00 De Rolkrant 16.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/11/2022 9:40 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

16/11/2022 9:45 Niet van deze wereld Niet van deze wereld - deel 2/4

16/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 30 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/11/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 58, De Bataks  documentaire 1977  

16/11/2022 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, ...

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

16/11/2022 11:25 Berlin 63 Afl. 6 - 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.

16/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13314 Terwijl Kayla slecht nieuws over Lani's baby vertelt, hernieuwt Eli zijn engagement als vader van het kind, terwijl Abe, en 

verrassend genoeg ook Lani, Valerie de hand reiken. Nadat hij hulp krijgt van Abe om met zijn blindheid om te gaan, leest 

Steve Stefan ook de les over Abigail.

16/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/11/2022 13:05 The Bridge Aflevering 5. Seizoen 1. De moordenaar gebruikt een aantal schizofrene mensen om gewelddadige misdaden te plegen op 

hetzelfde tijdstip in Malmö en Kopenhagen. 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.

16/11/2022 14:10 De chocoladefabriek van Sinterklaas De chocoladefabriek van Sinterklaas. Regisseur Fred Vanderlinden 

16/11/2022 15:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

16/11/2022 15:45 Huisgenoten Huisgenoten - Peter Sellers - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

16/11/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 3

16/11/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/11/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8523 Quinn en Carter bedenken hoe ze op kantoor met hun privésituatie moeten omgaan. Hope is woest omdat Bill Liam 

in gevaar heeft gebracht.

16/11/2022 17:15 Uw verhaal: Etienne De Wilde Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

16/11/2022 17:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

16/11/2022 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, ...

16/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13315 Chad confronteert "Abigail" opnieuw met haar beschuldigingen over Gabi. Rafe staat op het punt de beschuldigingen 

in twijfel te trekken tot hij hoort dat het vonnis over Gabi bekend is. Gabi heeft goede hoop dat Rafe Abigail ervan kan 

overtuigen haar verklaring terug te draaien. Justin en Adrienne ontmoeten Sonny's logeergast, Leo. Adrienne zegt tegen 

Sonny dat hij voorzichtig moet zijn. Jennifer en Eric worden samen wakker en beleven een romantische ochtend.

16/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8524 Zoe confronteert Shauna met haar affaire met Carter. Bill stelt Liam en Hope een beklemmende vraag.

16/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

16/11/2022 19:05 Van droom tot tuin 2022 Tuin met accent op landschap  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 9)

16/11/2022 19:30 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

16/11/2022 20:00 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

16/11/2022 20:50 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

16/11/2022 21:05 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

16/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



16/11/2022 22:25 Berlin 63 Afl. 6 - 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.

16/11/2022 23:25 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

16/11/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/11/2022 0:00 De chocoladefabriek van Sinterklaas De chocoladefabriek van Sinterklaas. Regisseur Fred Vanderlinden 

17/11/2022 1:30 Van droom tot tuin 2022 Tuin met accent op landschap  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 9)

17/11/2022 1:55 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

17/11/2022 2:15 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

17/11/2022 2:20 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

17/11/2022 3:10 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

17/11/2022 3:25 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

17/11/2022 4:25 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

17/11/2022 4:30 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

17/11/2022 5:40 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

17/11/2022 5:45 Berlin 63 Afl. 6 - 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.

17/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8524 Zoe confronteert Shauna met haar affaire met Carter. Bill stelt Liam en Hope een beklemmende vraag.

17/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13315 Chad confronteert "Abigail" opnieuw met haar beschuldigingen over Gabi. Rafe staat op het punt de beschuldigingen 

in twijfel te trekken tot hij hoort dat het vonnis over Gabi bekend is. Gabi heeft goede hoop dat Rafe Abigail ervan kan 

overtuigen haar verklaring terug te draaien. Justin en Adrienne ontmoeten Sonny's logeergast, Leo. Adrienne zegt tegen 

Sonny dat hij voorzichtig moet zijn. Jennifer en Eric worden samen wakker en beleven een romantische ochtend.

17/11/2022 8:00 De Rolkrant 17.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/11/2022 9:40 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

17/11/2022 9:45 Niet van deze wereld Niet van deze wereld - deel 3/4

17/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 31 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/11/2022 10:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 59, Met de camera door Heverlee 1969-70 

17/11/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

17/11/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/11/2022 11:20 Borgen Terwijl Denemarken zich opmaakt voor de parlementsverkiezingen, neemt de leider van de Middenpartij, Birgitte Nyborg, 

een heftige beslissing met verrassende gevolgen. Aflevering 1. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. 

We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, 

maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en 

haar dierbaren.

17/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13315 Chad confronteert "Abigail" opnieuw met haar beschuldigingen over Gabi. Rafe staat op het punt de beschuldigingen 

in twijfel te trekken tot hij hoort dat het vonnis over Gabi bekend is. Gabi heeft goede hoop dat Rafe Abigail ervan kan 

overtuigen haar verklaring terug te draaien. Justin en Adrienne ontmoeten Sonny's logeergast, Leo. Adrienne zegt tegen 

Sonny dat hij voorzichtig moet zijn. Jennifer en Eric worden samen wakker en beleven een romantische ochtend.

17/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/11/2022 13:05 The Bridge Aflevering 6. 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.

17/11/2022 14:15 Film Inbreker deel 1 De inbreker is een Nederlandse film uit 1972 onder regie van Frans Weisz. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek 

van August Defresne uit 1961. Deel 1/2

17/11/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1964-1966

17/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Laurel & Hardy - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

17/11/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 4

17/11/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/11/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8524 Zoe confronteert Shauna met haar affaire met Carter. Bill stelt Liam en Hope een beklemmende vraag.

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

17/11/2022 17:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

17/11/2022 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, ...

17/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13316 Gabi wordt schuldig bevonden aan de moord op Andre. Justin belooft in beroep te gaan, maar Melinda haalt de rechter over. 

Gabby vecht om langs Dr. Laura te komen om bij Stefan te zijn. Later confronteert Marlena Abigail. Vivian komt naar Victor 

en Maggie en wil het goedmaken nadat ze Victor probeerde te verleiden.

17/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8525 Nu hun lot onzeker is, spreken Hope en Liam hun liefde voor elkaar uit. Carter wordt nerveus als Ridge hem vraagt naar 

zijn affaire met Shauna.

17/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

17/11/2022 19:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

17/11/2022 19:35 Op Bezoek: Hawaï Hawaï - Volcanoes National Park

17/11/2022 19:50 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

17/11/2022 20:45 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

17/11/2022 21:40 Van droom tot tuin 2022 Tuin met accent op landschap  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 9)

17/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/11/2022 22:25 Borgen Terwijl Denemarken zich opmaakt voor de parlementsverkiezingen, neemt de leider van de Middenpartij, Birgitte Nyborg, 

een heftige beslissing met verrassende gevolgen. Aflevering 1. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. 

We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, 

maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en 

haar dierbaren.

17/11/2022 23:25 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

17/11/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/11/2022 0:00 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

18/11/2022 0:10 Film Inbreker deel 1 De inbreker is een Nederlandse film uit 1972 onder regie van Frans Weisz. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek 

van August Defresne uit 1961. Deel 1/2

18/11/2022 1:10 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

18/11/2022 1:40 Op Bezoek: Hawaï Hawaï - Volcanoes National Park

18/11/2022 1:55 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.



18/11/2022 2:55 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

18/11/2022 3:00 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

18/11/2022 4:00 Van droom tot tuin 2022 Tuin met accent op landschap  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 9)

18/11/2022 4:25 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

18/11/2022 4:30 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

18/11/2022 5:35 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

18/11/2022 5:45 Borgen Terwijl Denemarken zich opmaakt voor de parlementsverkiezingen, neemt de leider van de Middenpartij, Birgitte Nyborg, 

een heftige beslissing met verrassende gevolgen. Aflevering 1. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. 

We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, 

maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en 

haar dierbaren.

18/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8525 Nu hun lot onzeker is, spreken Hope en Liam hun liefde voor elkaar uit. Carter wordt nerveus als Ridge hem vraagt naar 

zijn affaire met Shauna.

18/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13316 Gabi wordt schuldig bevonden aan de moord op Andre. Justin belooft in beroep te gaan, maar Melinda haalt de rechter over. 

Gabby vecht om langs Dr. Laura te komen om bij Stefan te zijn. Later confronteert Marlena Abigail. Vivian komt naar Victor 

en Maggie en wil het goedmaken nadat ze Victor probeerde te verleiden.

18/11/2022 8:00 De Rolkrant 18.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/11/2022 9:40 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

18/11/2022 9:45 Niet van deze wereld Niet van deze wereld - deel 4/4

18/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 32 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/11/2022 10:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)

18/11/2022 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

18/11/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/11/2022 11:20 Borgen Terwijl andere partijleiders haar proberen af te zetten, neemt Birgitte de rol van premier op zich en werkt ze aan de 

samenstelling van een nieuwe regering. Aflevering 2. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen 

politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al 

snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.

18/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13316 Gabi wordt schuldig bevonden aan de moord op Andre. Justin belooft in beroep te gaan, maar Melinda haalt de rechter over. 

Gabby vecht om langs Dr. Laura te komen om bij Stefan te zijn. Later confronteert Marlena Abigail. Vivian komt naar Victor 

en Maggie en wil het goedmaken nadat ze Victor probeerde te verleiden.

18/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/11/2022 13:05 The Bridge Aflevering 7. 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.

18/11/2022 14:10 Verrassingsfilm Verrassingsfilm

18/11/2022 15:10 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

18/11/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten - Johan Verminnen - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

18/11/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 



tante Cordula.  Aflevering 5

18/11/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/11/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8525 Nu hun lot onzeker is, spreken Hope en Liam hun liefde voor elkaar uit. Carter wordt nerveus als Ridge hem vraagt naar 

zijn affaire met Shauna.

18/11/2022 17:15 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

18/11/2022 17:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

18/11/2022 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, ...

18/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13317 Marlena hoort over het bestaan van de Gabby alter en gaat tekeer tegen Stefan. Hope komt thuis en troost Rafe na Gabi's 

veroordeling. Eve vecht tegen haar seksuele spanning met Brady als de voorlopige resultaten van de Bella wedstrijd worden 

gepost. Brady stelt Eve een weddenschap voor over Claire en Ciara. Ondertussen twist Claire met Ciara over de resultaten 

en beschuldigt haar van valsspelen. Lucas probeert Chloe af te houden van Miguel's aanbod.

18/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8526 Wyatt eist antwoorden van Bill, omdat Vinny's dood hem koud lijkt te laten. Hope laat weten hoe bang ze is om Liam en 

hun gezin te verliezen.

18/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

18/11/2022 19:05 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

18/11/2022 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.

18/11/2022 20:35 Op Bezoek: Grand Canyon Op Bezoek: Grand Canyon

18/11/2022 20:45 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

18/11/2022 21:00 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

18/11/2022 21:30 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

18/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/11/2022 22:25 Borgen Terwijl andere partijleiders haar proberen af te zetten, neemt Birgitte de rol van premier op zich en werkt ze aan de 

samenstelling van een nieuwe regering. Aflevering 2. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen 

politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al 

snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.

18/11/2022 23:25 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

18/11/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/11/2022 0:00 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

19/11/2022 0:10 Verrassingsfilm Verrassingsfilm

19/11/2022 1:10 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

19/11/2022 2:05 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.

19/11/2022 2:40 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

19/11/2022 2:45 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

19/11/2022 3:10 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

19/11/2022 3:45 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

19/11/2022 4:15 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

19/11/2022 4:20 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

19/11/2022 5:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

19/11/2022 5:45 Borgen Terwijl andere partijleiders haar proberen af te zetten, neemt Birgitte de rol van premier op zich en werkt ze aan de 



samenstelling van een nieuwe regering. Aflevering 2. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen 

politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al 

snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.

19/11/2022 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 2

19/11/2022 7:20 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

19/11/2022 8:00 De Rolkrant 19.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/11/2022 9:40 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

19/11/2022 9:45 Jonge Vlamingen in Franse Abdijen Jonge Vlamingen in Franse Abdijen

19/11/2022 10:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 2

19/11/2022 10:50 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

19/11/2022 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, ...

19/11/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1974-1976

19/11/2022 11:45 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

19/11/2022 12:35 Tijd voor de revue Met de helft content ! (afl. 9. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Als de deurwaarder bij een echtscheiding overgaat tot de verdeling 

van de inboedel, blijkt Guy erg inschikkelijk.

19/11/2022 12:45 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!

19/11/2022 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/11/2022 13:15 The Bridge Aflevering 8. 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.

19/11/2022 14:20 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt zich

op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan 

te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff.

19/11/2022 15:45 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

gangetje.  Aan dat alles komt een eind wanneer tante Zeunia beseft dat haar laatste dagen geteld zijn en ze, vooraleer ze 

sterft, haar nichtje uit Parijs nog eens wil zien. De drie ongetrouwde broers en hun zus begrijpen niet waarom hun tante 

de dochter van hun overleden zus die in Parijs woont, na meer dan tien jaar nog eens wil ontmoeten.  Cordula vreest dat 

tante haar fortuin volledig aan haar nichtje zal wegschenken.  De drie broers denken dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 

lopen en zien de komst van hun nichtje wel zitten.  Leontine blijkt bij haar aankomst een knappe jongedame te zijn

geworden. Binnen de kortste keren brengt ze het hoofd van haar drie nonkels op hol en dat tot grote ergernis van haar 

tante Cordula.  Aflevering 6

19/11/2022 16:05 Soleil des hyènes Sinds hun onafhankelijkheid zetten landen als Tunesië, Marokko en vele anderen zwaar in op de toeristenindustrie als 

manier om hun onderontwikkeling op te lossen. Hun zon, hun palmbomen en hun stranden zijn te bewonderen in de catalogi 

van de reisbureaus. De film SOLEIL DES HYENES laat de weg zien die een Noord-Afrikaans vissersdorp doorloopt om 

een toeristencentrum te worden. Een bekroonde film van Ridha Behi. 1977

19/11/2022 17:50 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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



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

uitdaging, ...

19/11/2022 18:00 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

19/11/2022 18:50 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

19/11/2022 18:55 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

19/11/2022 19:55 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

19/11/2022 20:25 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

19/11/2022 21:25 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

19/11/2022 21:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

19/11/2022 22:50 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

19/11/2022 23:20 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

19/11/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/11/2022 23:55 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt zich

op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan 

te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff.

20/11/2022 1:15 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

20/11/2022 2:05 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

20/11/2022 2:10 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

20/11/2022 3:10 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

20/11/2022 3:15 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

20/11/2022 3:25 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

20/11/2022 3:55 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

20/11/2022 4:55 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

20/11/2022 5:30 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

20/11/2022 5:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

20/11/2022 6:40 Op Bezoek: Grand Canyon Op Bezoek: Grand Canyon

20/11/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/11/2022 7:45 Uw verhaal: Manneken Pis Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

20/11/2022 8:00 De Rolkrant 20.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/11/2022 9:00 Mensen van overal Indonesia Vocation Live Together. Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is, is het geen islamitische staat 

geworden. Het blijft een experiment van vreedzame co-existentie van verschillende godsdiensten, hetgeen tot uiting komt

in het motto van het land 'Eenheid in Verscheidenheid'.

20/11/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

20/11/2022 10:15 André Rieu viert feest André Rieu viert feest vanuit Maastricht

20/11/2022 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

20/11/2022 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  101ste aflevering

20/11/2022 12:05 Tijd voor de revue Chinese viagra! (afl. 8) 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 de apotheker met nachtdienst enkele 

opmerkelijke klanten over de vloer.

20/11/2022 12:15 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 3/6

20/11/2022 13:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/11/2022 13:20 The Bridge Aflevering 9. 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.

20/11/2022 14:25 Osveta De vriendschap tussen de Turkse Osman en de christelijke Mitré in het Macedonië van 1900 is onmogelijk. Ondanks al hun 

tegenstellingen worden de mannen bloedbroeders. Maar verraad en wraak verstoort echter de vriendschap. Twee generaties

later, in het Belgische Antwerpen, arriveert Orchan, een nakomeling van Osman, om bloedwraak te nemen. 2000

20/11/2022 16:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 3

20/11/2022 17:00 Van droom tot tuin 2022 Maximale tuinvulling op minimum oppervlakte  - Tuinprogramma 2022 (aflevering 10)

20/11/2022 17:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  101ste aflevering

20/11/2022 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, ...

20/11/2022 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/11/2022 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8523 Quinn en Carter bedenken hoe ze op kantoor met hun privésituatie moeten omgaan. Hope is woest omdat Bill Liam 

in gevaar heeft gebracht.

20/11/2022 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8524 Zoe confronteert Shauna met haar affaire met Carter. Bill stelt Liam en Hope een beklemmende vraag.

20/11/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8525 Nu hun lot onzeker is, spreken Hope en Liam hun liefde voor elkaar uit. Carter wordt nerveus als Ridge hem vraagt naar 

zijn affaire met Shauna.

20/11/2022 19:50 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

20/11/2022 20:50 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

20/11/2022 21:50 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

20/11/2022 22:25 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 11

20/11/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

20/11/2022 0:00 Osveta De vriendschap tussen de Turkse Osman en de christelijke Mitré in het Macedonië van 1900 is onmogelijk. Ondanks al hun 

tegenstellingen worden de mannen bloedbroeders. Maar verraad en wraak verstoort echter de vriendschap. Twee generaties

later, in het Belgische Antwerpen, arriveert Orchan, een nakomeling van Osman, om bloedwraak te nemen. 2000

21/11/2022 1:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

21/11/2022 1:50 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

21/11/2022 1:55 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

21/11/2022 3:05 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

21/11/2022 3:10 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

21/11/2022 4:10 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

21/11/2022 5:10 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

21/11/2022 5:45 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 11

21/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8526 Wyatt eist antwoorden van Bill, omdat Vinny's dood hem koud lijkt te laten. Hope laat weten hoe bang ze is om Liam en 

hun gezin te verliezen.

21/11/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13317 Marlena hoort over het bestaan van de Gabby alter en gaat tekeer tegen Stefan. Hope komt thuis en troost Rafe na Gabi's 

veroordeling. Eve vecht tegen haar seksuele spanning met Brady als de voorlopige resultaten van de Bella wedstrijd worden 

gepost. Brady stelt Eve een weddenschap voor over Claire en Ciara. Ondertussen twist Claire met Ciara over de resultaten en 

beschuldigt haar van valsspelen. Lucas probeert Chloe af te houden van Miguel's aanbod.


