
28/11/2022 8:00 De Rolkrant 28.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

28/11/2022 9:55 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

28/11/2022 10:00 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 21/25

28/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 3 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

28/11/2022 10:30 Witse De Film Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse. 

Deel 1/3

28/11/2022 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, ...

28/11/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/11/2022 11:25 Borgen Birgittes persvoorlichter Kasper Juul is bang voor Michaels aankomende boek vol onthullingen. Birgitte gaat op vakantie 

omdat ze haar gezinsleven wil redden. Aflevering 8. 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.

28/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13322 De resultaten van de Bella wedstrijd zijn binnen en de winnaar is bekend ... maar de resultaten over de relatie tussen Brady 

en Evess zijn nog niet bekend. Tripp probeert het goed te maken met Ciara omdat ze niet op haar heeft gestemd. 

Chloe confronteert Kate met haar carrièremogelijkheid in Mexico. Leo blijft Sonny bewerken, wetende dat hij hem weer in bed 

moet krijgen, terwijl Paul Will vertelt dat hij Leo met Vivian heeft gezien. Kate maakt een slippertje naar Vivian over 

Victor en Maggie...

28/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/11/2022 13:05 The Bridge seizoen 2 Aflevering 6. Seizoen 2. Terwijl Martin aan het ziekenhuisbed van zijn zoon zit, verneemt Saga dat vier skeletten in 

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

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

28/11/2022 14:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1984-1986

28/11/2022 14:40 The Maria Lang Mysteries Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en 

Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties 

tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord 

wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster 

Maria Lang.

28/11/2022 16:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

28/11/2022 16:30 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/11/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8531 Hope is helemaal kapot van Liams arrestatie en stort haar hart uit bij Brooke. Baker vindt het frustrerend dat Bill en Liam 

nog steeds de ander proberen te beschermen.

28/11/2022 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 4

28/11/2022 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, ...

28/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13323 Brady bepleit zijn zaak bij Eve. Zal ze hem eindelijk nog een kans geven? Lucas ondervraagt Vivian of Kate misschien een rol 

heeft gespeeld in Chloe's jobaanbod. Daarna vertelt Lucas aan Maggie dat hij Chloe heeft aangemoedigd om de baan 

in Mexico te nemen Claire geeft aan Tripp toe dat ze Theo heeft gevraagd de wedstrijd in haar voordeel te manipuleren. 

Paul geeft toe dat hij Leo volgt en weet van zijn connectie met Vivian. Leo verbergt zich, maar meldt zich later bij Vivian. 

Paul sms't Kate dat hij nieuwe informatie over Vivian heeft.

28/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8532 Thomas is woest als hij van Ridge te horen krijgt dat Liam verantwoordelijk is voor Vinny's dood. Hope smeekt Justin 

een manier te vinden om Liam uit de gevangenis te krijgen.



28/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

28/11/2022 19:05 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

28/11/2022 19:35 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

28/11/2022 20:00 Dierenrijk: Spinnen en libellen Spinnen en libellen in de Westkust

28/11/2022 20:25 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

28/11/2022 20:55 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

28/11/2022 21:45 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

28/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/11/2022 22:25 Borgen Birgittes persvoorlichter Kasper Juul is bang voor Michaels aankomende boek vol onthullingen. Birgitte gaat op vakantie 

omdat ze haar gezinsleven wil redden. Aflevering 8. 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.

28/11/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

28/11/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/11/2022 23:55 The Maria Lang Mysteries Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest van Christer Wijk en 

Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt het duidelijk dat de relaties 

tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet dat de grootvader vermoord 

wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? Zesdelige televisieserie naar de boeken van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

29/11/2022 1:30 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

29/11/2022 1:55 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

29/11/2022 2:25 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

29/11/2022 2:55 Dierenrijk: Spinnen en libellen Spinnen en libellen in de Westkust

29/11/2022 3:20 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

29/11/2022 3:50 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

29/11/2022 4:40 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

29/11/2022 5:00 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

29/11/2022 5:10 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

29/11/2022 5:40 Borgen Birgittes persvoorlichter Kasper Juul is bang voor Michaels aankomende boek vol onthullingen. Birgitte gaat op vakantie 

omdat ze haar gezinsleven wil redden. Aflevering 8. 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.

29/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8532 Thomas is woest als hij van Ridge te horen krijgt dat Liam verantwoordelijk is voor Vinny's dood. Hope smeekt Justin 

een manier te vinden om Liam uit de gevangenis te krijgen.

29/11/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13323 Brady bepleit zijn zaak bij Eve. Zal ze hem eindelijk nog een kans geven? Lucas ondervraagt Vivian of Kate misschien een rol 

heeft gespeeld in Chloe's jobaanbod. Daarna vertelt Lucas aan Maggie dat hij Chloe heeft aangemoedigd om de baan 

in Mexico te nemen Claire geeft aan Tripp toe dat ze Theo heeft gevraagd de wedstrijd in haar voordeel te manipuleren. 

Paul geeft toe dat hij Leo volgt en weet van zijn connectie met Vivian. Leo verbergt zich, maar meldt zich later bij Vivian. 

Paul sms't Kate dat hij nieuwe informatie over Vivian heeft.

29/11/2022 8:00 De Rolkrant 29.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

29/11/2022 9:45 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

29/11/2022 9:50 Braambos - Vormsel Vormsel

29/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 4 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

29/11/2022 10:30 Witse De Film Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse. 

Deel 2/3

29/11/2022 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, ...

29/11/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/11/2022 11:25 Borgen De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen leidt tot een regeringsschandaal. Birgittes echtgenoot Phillip ondervindt 

de gevolgen ervan en is flink gepikeerd. Aflevering 9. 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.

29/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13323 Brady bepleit zijn zaak bij Eve. Zal ze hem eindelijk nog een kans geven? Lucas ondervraagt Vivian of Kate misschien een rol 

heeft gespeeld in Chloe's jobaanbod. Daarna vertelt Lucas aan Maggie dat hij Chloe heeft aangemoedigd om de baan 

in Mexico te nemen Claire geeft aan Tripp toe dat ze Theo heeft gevraagd de wedstrijd in haar voordeel te manipuleren. 

Paul geeft toe dat hij Leo volgt en weet van zijn connectie met Vivian. Leo verbergt zich, maar meldt zich later bij Vivian. 

Paul sms't Kate dat hij nieuwe informatie over Vivian heeft.

29/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/11/2022 13:05 The Bridge seizoen 2 Aflevering 7. Seizoen 2.  Een explosie in een chemische fabriek dreigt de watervoorziening te verontreinigen terwijl Martin 

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

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

29/11/2022 14:10 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint 

Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen 

hiervoor treft. "De boer die sterft" blikt Nand, een Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, dat voornamelijk 

bestond uit werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen.  1963

29/11/2022 15:25 Op de Sofa met Seka Madina Hamidi 'Leven in waarheid'  op de sofa met Seka 

29/11/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

29/11/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/11/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8532 Thomas is woest als hij van Ridge te horen krijgt dat Liam verantwoordelijk is voor Vinny's dood. Hope smeekt Justin 

een manier te vinden om Liam uit de gevangenis te krijgen.

29/11/2022 17:15 Tijd voor de revue  "HET WISSELKANTOOR"(afl. 12), Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, 

zoals die elk jaar in november gespeeld wordt.

29/11/2022 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, ...

29/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13324 Gabby en Stefan maken plannen om Salem te verlaten terwijl Chad, Hope en Rafe vastbesloten zijn om de mysterieuze 

vrouw uit Hong Kong te vinden. Ondertussen hoort Vivian dat haar zoon haar in de steek laat. Stefan doet een gewaagde zet 

terwijl Kate oog in oog komt te staan met de vrouw met de pruik... Eli bezoekt een boze Gabi in de gevangenis om haar 

te verzekeren dat hij nog steeds vastbesloten is om haar onschuld te bewijzen. Lani komt JJ tegen en vertelt hem over haar 

risicovolle zwangerschap.

29/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8533 Flo is verbouwereerd als ze van Paris hoort dat Shauna en Carter een affaire hadden. Carter krijgt last van zijn geweten 

als hij met Eric samenwerkt.

29/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

29/11/2022 19:05 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

29/11/2022 19:30 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

29/11/2022 19:55 Op Bezoek: Herfst in het bos Natuurfilm Herfst in het bos - Film van Roland Rondou

29/11/2022 20:15 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

29/11/2022 21:05 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

29/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/11/2022 22:25 Borgen De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen leidt tot een regeringsschandaal. Birgittes echtgenoot Phillip ondervindt 

de gevolgen ervan en is flink gepikeerd. Aflevering 9. 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.

29/11/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

29/11/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/11/2022 23:55 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

30/11/2022 0:10 Leven en dood op het land "In 't water" vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die een kind van hem heeft. Jan bemint 

Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen 

hiervoor treft. "De boer die sterft" blikt Nand, een Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, dat voornamelijk 

bestond uit werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen.  1963

30/11/2022 1:30 Lekker Weg  Piemonte  (afl. 3) De streek rond Turijn, die aansluit op de Alpen en de Provence. Doorgangsgebied naar zuidelijker delen.

30/11/2022 1:55 Lekker Weg Ile d'Oléron. Eiland in het zuidwesten van Frankrijk, niet ver van La Rochelle. Grootste eiland na Corsica, 175 km2, 

30 km lang. Vis, oesters, wijn, toerisme

30/11/2022 2:25 Op Bezoek: Herfst in het bos Natuurfilm Herfst in het bos - Film van Roland Rondou

30/11/2022 2:50 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

30/11/2022 3:45 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

30/11/2022 4:45 Op Bezoek: Hawaï Hawaï - Volcanoes National Park

30/11/2022 5:00 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 2

30/11/2022 5:40 Borgen De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen leidt tot een regeringsschandaal. Birgittes echtgenoot Phillip ondervindt 

de gevolgen ervan en is flink gepikeerd. Aflevering 9. 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.

30/11/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8533 Flo is verbouwereerd als ze van Paris hoort dat Shauna en Carter een affaire hadden. Carter krijgt last van zijn geweten 

als hij met Eric samenwerkt.

30/11/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13324 Gabby en Stefan maken plannen om Salem te verlaten terwijl Chad, Hope en Rafe vastbesloten zijn om de mysterieuze 

vrouw uit Hong Kong te vinden. Ondertussen hoort Vivian dat haar zoon haar in de steek laat. Stefan doet een gewaagde zet 

terwijl Kate oog in oog komt te staan met de vrouw met de pruik... Eli bezoekt een boze Gabi in de gevangenis om haar 

te verzekeren dat hij nog steeds vastbesloten is om haar onschuld te bewijzen. Lani komt JJ tegen en vertelt hem over haar 

risicovolle zwangerschap.

30/11/2022 8:00 De Rolkrant 30.11 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/11/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

30/11/2022 9:45 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

30/11/2022 9:50 Braambos: Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen Sint-Vincentius vereniging Maasmechelen

30/11/2022 10:00 Getuigen over geloof Getuigen over geloof (1/10) - Zr Simone

30/11/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 5 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

30/11/2022 10:30 Witse De Film Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse. 

Deel 3/3

30/11/2022 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, ...

30/11/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/11/2022 11:25 Borgen Na een jaar als premier probeert Birgitte haar imago te herstellen. Kasper heeft moeite met het schrijven van haar speech. 

Phillip brengt vreselijk nieuws. Aflevering 10. 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.

30/11/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13324 Gabby en Stefan maken plannen om Salem te verlaten terwijl Chad, Hope en Rafe vastbesloten zijn om de mysterieuze 



vrouw uit Hong Kong te vinden. Ondertussen hoort Vivian dat haar zoon haar in de steek laat. Stefan doet een gewaagde zet 

terwijl Kate oog in oog komt te staan met de vrouw met de pruik... Eli bezoekt een boze Gabi in de gevangenis om haar 

te verzekeren dat hij nog steeds vastbesloten is om haar onschuld te bewijzen. Lani komt JJ tegen en vertelt hem over haar 

risicovolle zwangerschap.

30/11/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/11/2022 13:05 The Bridge seizoen 2 Aflevering 8. Seizoen 2. Martin blijft druk uitoefenen op Jens voor meer informatie. Saga ondervraagt opnieuw getuigen en 

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

door een brug maar verbonden door criminaliteit

30/11/2022 14:10 Elias Elias of Het Gevecht met de Nachtegalen. Naar het boek van Maurice Gilliams. 

Regie: Klaas Rusticus Acteurs: Brikke Smets, Bien de Moor, Lotte Pinoy, Viviane Demuynck

30/11/2022 15:20 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

30/11/2022 16:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

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

30/11/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8533 Flo is verbouwereerd als ze van Paris hoort dat Shauna en Carter een affaire hadden. Carter krijgt last van zijn geweten 

als hij met Eric samenwerkt.

30/11/2022 17:15 Uw verhaal: Gene Thomas Dorine Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone anekdote 

30/11/2022 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, ...

30/11/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13325 Kate is verbijsterd als ze oog in oog komt te staan met Gabby. Nadat ze met Kate hebben afgerekend, zijn Stefan en Gabby 

vastbesloten Salem onmiddellijk te verlaten. Marlena en Vivian praten Kate bij over de situatie met Abigail. Het plan van 

Rafe en Hope werpt vruchten af als Shawn het hoofd van de beveiliging van het hotel in Hong Kong zover krijgt dat hij 

de beveiligingsvideo overhandigt om de identiteit van de mysterieuze vrouw te ontdekken.

30/11/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8534 Shauna moet beslissen of ze liegt tegen Flo of dat ze haar de waarheid vertelt over Quinn. Paris doet een schokkende 

ontdekking.

30/11/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

30/11/2022 19:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

30/11/2022 19:30 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement 

Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

30/11/2022 19:55 Natuurfilm Vlaanderen Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven

30/11/2022 20:45 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

30/11/2022 21:05 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

30/11/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/11/2022 22:25 Borgen Na een jaar als premier probeert Birgitte haar imago te herstellen. Kasper heeft moeite met het schrijven van haar speech. 

Phillip brengt vreselijk nieuws. Aflevering 10. 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.

30/11/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

30/11/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/11/2022 23:55 Elias Elias of Het Gevecht met de Nachtegalen. Naar het boek van Maurice Gilliams. 

Regie: Klaas Rusticus Acteurs: Brikke Smets, Bien de Moor, Lotte Pinoy, Viviane Demuynck

1/12/2022 1:10 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 3

1/12/2022 1:50 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)



1/12/2022 2:15 Haute Maurienne Vanoise Ben Roelants gaat op zoek naar de Nordic Soul van Haute Maurienne Vanoise, een streek in het departement 

Savoie Mont Blanc in de Franse Alpen die de ski-vakantie op een andere manier invult.  Op het programma: sleehondenrace, 

biathlon, ijsklimmen, nordic-skiën en uiteraard... de Finse sauna.

1/12/2022 2:35 Natuurfilm Vlaanderen Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven

1/12/2022 3:25 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

1/12/2022 3:40 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

1/12/2022 4:40 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

om te reizen: duurzaam en gezond voor lichaam en geest.

1/12/2022 5:25 En Route Extra En route extra

1/12/2022 5:40 Borgen Na een jaar als premier probeert Birgitte haar imago te herstellen. Kasper heeft moeite met het schrijven van haar speech. 

Phillip brengt vreselijk nieuws. Aflevering 10. 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.

1/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8534 Shauna moet beslissen of ze liegt tegen Flo of dat ze haar de waarheid vertelt over Quinn. Paris doet een schokkende 

ontdekking.

1/12/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13325 Kate is verbijsterd als ze oog in oog komt te staan met Gabby. Nadat ze met Kate hebben afgerekend, zijn Stefan en Gabby 

vastbesloten Salem onmiddellijk te verlaten. Marlena en Vivian praten Kate bij over de situatie met Abigail. Het plan van 

Rafe en Hope werpt vruchten af als Shawn het hoofd van de beveiliging van het hotel in Hong Kong zover krijgt dat hij 

de beveiligingsvideo overhandigt om de identiteit van de mysterieuze vrouw te ontdekken.

1/12/2022 8:00 De Rolkrant 01.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

1/12/2022 9:45 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

1/12/2022 9:50 Braambos: Elke dag toegewijd Elke dag toegewijd

1/12/2022 10:00 Braambos: Drie weesgegroetjes Drie weesgegroetjes - Andy Penne

1/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 6 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

1/12/2022 10:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Wereldnieuws 1940-1943 Duitse propaganda (afl 34)

1/12/2022 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, ...

1/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Birgitte bezoekt Afghanistan en moet beslissen of ze de Deense troepen terugtrekt. Thuis worstelt ze met het afronden van

haar scheiding. Aflevering 1. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. Birgittes Nyborg, vrouwelijke 

premier van Denemarken,privéleven ligt overhoop en ze moet knokken om haar macht als premier te behouden. Ze krijgt 

daarbij hulp van haar cynische spindoctor Kasper.

1/12/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13325 Kate is verbijsterd als ze oog in oog komt te staan met Gabby. Nadat ze met Kate hebben afgerekend, zijn Stefan en Gabby 

vastbesloten Salem onmiddellijk te verlaten. Marlena en Vivian praten Kate bij over de situatie met Abigail. Het plan van 

Rafe en Hope werpt vruchten af als Shawn het hoofd van de beveiliging van het hotel in Hong Kong zover krijgt dat hij 

de beveiligingsvideo overhandigt om de identiteit van de mysterieuze vrouw te ontdekken.

1/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 2 Aflevering 9. Seizoen 2. De vriendschap tussen Saga en Martin loopt een deuk op door zijn onderzoek naar haar verleden. 

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

zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit

1/12/2022 14:10 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

1/12/2022 15:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1984-1986

1/12/2022 15:50 Huisgenoten Huisgenoten 2021 - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

1/12/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

1/12/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/12/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8534 Shauna moet beslissen of ze liegt tegen Flo of dat ze haar de waarheid vertelt over Quinn. Paris doet een schokkende 



ontdekking.

1/12/2022 17:15 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

1/12/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13326 Chad vindt Abigail (Gabby) en Stefan in bed. Chad gaat tekeer tegen Stefan. Hope en Rafe reageren op de onthulling dat 

de mysterieuze vrouw uit Hong Kong Abigail is. Kate gelooft niet dat Abigail Andre heeft vermoord. Gabi wordt aangevallen 

in de gevangenis. Will stopt bij het Kiriakis huis om Adrienne te zien, maar praat met Sonny over zijn eerste artikel voor 

de Spectator. Leo arriveert, en Will wacht met Sonny te vertellen over Paul's verdenkingen. Leo waarschuwt Sonny dat Vivian 

hem heeft benaderd.

1/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8535 Carter probeert het verleden achter zich te laten en doet Zoe een aanzoek. Paris is vastbesloten de waarheid boven tafel 

te krijgen.

1/12/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

1/12/2022 19:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

1/12/2022 19:30 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

1/12/2022 20:30 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

1/12/2022 20:45 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

1/12/2022 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

1/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

1/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Birgitte bezoekt Afghanistan en moet beslissen of ze de Deense troepen terugtrekt. Thuis worstelt ze met het afronden van

haar scheiding. Aflevering 1. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. Birgittes Nyborg, vrouwelijke 

premier van Denemarken,privéleven ligt overhoop en ze moet knokken om haar macht als premier te behouden. Ze krijgt 

daarbij hulp van haar cynische spindoctor Kasper.

1/12/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

1/12/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/12/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

2/12/2022 0:10 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

2/12/2022 1:20 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 4

2/12/2022 2:00 En Route Handen uit de mouwen Afl. 3 Handen Uit de Mouwen - Grijsgedraaid - Malta en Kirgistan

2/12/2022 2:25 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

2/12/2022 3:30 En Route Savoi Mont Blanc 2 En Route Savoi Mont Blanc 2

2/12/2022 3:45 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

2/12/2022 4:45 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021(aflevering 1)

2/12/2022 5:10 En Route Lac De Virelles En Route Lac De Virelles 

2/12/2022 5:25 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

2/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Birgitte bezoekt Afghanistan en moet beslissen of ze de Deense troepen terugtrekt. Thuis worstelt ze met het afronden van

haar scheiding. Aflevering 1. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. Birgittes Nyborg, vrouwelijke 

premier van Denemarken,privéleven ligt overhoop en ze moet knokken om haar macht als premier te behouden. Ze krijgt 

daarbij hulp van haar cynische spindoctor Kasper.

2/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8535 Carter probeert het verleden achter zich te laten en doet Zoe een aanzoek. Paris is vastbesloten de waarheid boven tafel 

te krijgen.

2/12/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13326 Chad vindt Abigail (Gabby) en Stefan in bed. Chad gaat tekeer tegen Stefan. Hope en Rafe reageren op de onthulling dat 

de mysterieuze vrouw uit Hong Kong Abigail is. Kate gelooft niet dat Abigail Andre heeft vermoord. Gabi wordt aangevallen 

in de gevangenis. Will stopt bij het Kiriakis huis om Adrienne te zien, maar praat met Sonny over zijn eerste artikel voor 

de Spectator. Leo arriveert, en Will wacht met Sonny te vertellen over Paul's verdenkingen. Leo waarschuwt Sonny dat Vivian 



hem heeft benaderd.

2/12/2022 8:00 De Rolkrant 02.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

2/12/2022 9:45 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

2/12/2022 9:50 Leven vanuit een diep vertrouwen, Leven vanuit een diep vertrouwen, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

2/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 7 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

2/12/2022 10:30 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

2/12/2022 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, ...

2/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Birgittes benoeming van een nieuwe EU-commissaris leidt tot een machtsstrijd. Kasper trekt in bij zijn nieuwe vriendin, 

maar is misschien nog niet over zijn ex heen. 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.

2/12/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13326 Chad vindt Abigail (Gabby) en Stefan in bed. Chad gaat tekeer tegen Stefan. Hope en Rafe reageren op de onthulling dat 

de mysterieuze vrouw uit Hong Kong Abigail is. Kate gelooft niet dat Abigail Andre heeft vermoord. Gabi wordt aangevallen 

in de gevangenis. Will stopt bij het Kiriakis huis om Adrienne te zien, maar praat met Sonny over zijn eerste artikel voor 

de Spectator. Leo arriveert, en Will wacht met Sonny te vertellen over Paul's verdenkingen. Leo waarschuwt Sonny dat Vivian 

hem heeft benaderd.

2/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 2 Aflevering 10. Seizoen 2. Martin en Saga beseffen dat er nog een dader is. Nu de tijd dringt, neemt Saga een beslissing die 

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

maar verbonden door criminaliteit.

2/12/2022 14:10 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

2/12/2022 14:35 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2

2/12/2022 15:15 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

2/12/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

2/12/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/12/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8535 Carter probeert het verleden achter zich te laten en doet Zoe een aanzoek. Paris is vastbesloten de waarheid boven tafel 

te krijgen.

2/12/2022 17:15 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

2/12/2022 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13327 Hope belt de hulpdiensten terwijl Rafe Chad ervan weerhoudt Stefan aan te vallen. Chad denkt dat Stefan iets heeft gedaan 

om Abigail te laten geloven dat ze Gabi was. Gabby gaat naar het ziekenhuis om Stefan te zien. Ondertussen hoort Steve 

van Kayla dat Abigail vermist is en onthult dat hij haar net tegenkwam. Nadat hij Stefan naar het ziekenhuis heeft gebracht 

voor behandeling, hoort JJ tot zijn ontzetting dat Abigail vermist is. Ciara vertelt Wyatt dat ze hem vergeeft voor de leugens 

waardoor ze Salem verliet.

2/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8536 Quinn en Carter brengen elkaar op de hoogte van hun relatiestatus. Zoe heeft nog steeds niet in de gaten dat haar geluk 

bedreigd wordt.

2/12/2022 19:00 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

2/12/2022 19:05 Dierenrijk: Hert Dierenrijk - Herten

2/12/2022 20:00 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'.

2/12/2022 20:30 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

2/12/2022 21:00 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

2/12/2022 21:30 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

2/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Birgittes benoeming van een nieuwe EU-commissaris leidt tot een machtsstrijd. Kasper trekt in bij zijn nieuwe vriendin, 

maar is misschien nog niet over zijn ex heen. 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.

2/12/2022 23:25 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

2/12/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/12/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

3/12/2022 0:05 Te Lourdes op de bergen Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

3/12/2022 0:30 Peegie 2 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 2

3/12/2022 1:10 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 5, Noorwegen

3/12/2022 1:45 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

3/12/2022 2:50 Dierenrijk: Hert Dierenrijk - Herten

3/12/2022 3:45 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'.

3/12/2022 4:15 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

3/12/2022 4:45 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

3/12/2022 5:20 Mendoza, Oase aan de voet van de Andes Mendoza, Oase aan de voet van de Andes

3/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Birgittes benoeming van een nieuwe EU-commissaris leidt tot een machtsstrijd. Kasper trekt in bij zijn nieuwe vriendin, 

maar is misschien nog niet over zijn ex heen. 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.

3/12/2022 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 4

3/12/2022 7:10 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

3/12/2022 8:00 De Rolkrant 03.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/12/2022 9:45 Syrië - serie Zesdelige serie - Syrië - eindejaar 2022

3/12/2022 9:50 Sint-Sixtusabdij van Westvleteren Levende Stenen Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

3/12/2022 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 4

3/12/2022 10:50 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

3/12/2022 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/12/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1977-1979



3/12/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

3/12/2022 12:40 Tijd voor de revue "MODERNE TIJDEN" (Afl . 13) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt in Deurne-Diest. Maak in de sketch van vandaag kennis met een bruine pater met 

een opmerkelijke belangstelling voor vrouwelijk schoon in luchtige zomerkledij!

3/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 1. Seizoen 3. Er ontstaat wrijving tussen Saga en haar nieuwe partner Hanne wanneer ze de wrede moord op 

de oprichtster van een gender-neutrale kleuterschool onderzoeken. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 

2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

3/12/2022 14:10 De Toekomst van '36 Docudrama over een Belgische vrouw (Françoise Binder) die na de grote stakingen in de Waalse industrie door haar idealen 

in verwarring raakt. Ze besluit naar Spanje te gaan om uit te vinden of haar anarchistische idealen nog een toekomst hebben

Regie: Linda van Tulden, Willem Thijssen - Acteurs: Ramon Teixidor, Françoise Binder, José Costa, Felix & 

Francisco Carrasquer. 

3/12/2022 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

3/12/2022 16:20 De chocoladefabriek van Sinterklaas De chocoladefabriek van Sinterklaas. Regisseur Fred Vanderlinden 

3/12/2022 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, ...

3/12/2022 18:00 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

3/12/2022 19:00 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

3/12/2022 19:30 Natuurfilm Vlaanderen Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven

3/12/2022 20:20 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

3/12/2022 21:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

3/12/2022 22:20 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

3/12/2022 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

3/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/12/2022 0:05 Iron Lady De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville 

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

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

onder regie van Phyllida Lloyd.

4/12/2022 1:50 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

4/12/2022 2:55 Natuurfilm Vlaanderen Turnhouts Vennengebied. Frans Verhoeven

4/12/2022 3:40 Naar de markt Amsterdam Naar de markt te Amsterdam (Nederland)

4/12/2022 4:40 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

4/12/2022 5:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

4/12/2022 6:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

4/12/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/12/2022 7:45 Uw verhaal: Café in den Hengst Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

4/12/2022 8:00 De Rolkrant 04.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/12/2022 9:00 Mensen van overal In Myanmar zijn discriminatie en beperkingen tegen christenen en moslims wijdverbreid in het openbare leven. 

De Ierse zuster Kathleen probeert dit probleem aan te pakken met haar interreligieuze vrouwengroep bestaande 

uit katholieken, boeddhisten, moslims en hindoes.

4/12/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

4/12/2022 10:15 Falling in Love met André Rieu 1 Falling in Love met André Rieu - Deel 1/2 



4/12/2022 11:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  103de aflevering

4/12/2022 12:15 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, ...

4/12/2022 12:20 Tijd voor de revue JOHN TRAVOLTA (afl. 14), 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 een meet&greet met de filmheld 

uit "Grease": John Travolta!

4/12/2022 12:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/12/2022 12:55 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 5/6

4/12/2022 14:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

4/12/2022 14:30 Howards End Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij, 

en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie. 

Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. 1992

4/12/2022 17:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

4/12/2022 17:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  103de aflevering

4/12/2022 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, ...

4/12/2022 18:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/12/2022 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8533 Flo is verbouwereerd als ze van Paris hoort dat Shauna en Carter een affaire hadden. Carter krijgt last van zijn geweten 

als hij met Eric samenwerkt.

4/12/2022 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8534 Shauna moet beslissen of ze liegt tegen Flo of dat ze haar de waarheid vertelt over Quinn. Paris doet een schokkende 

ontdekking.

4/12/2022 19:15 Mooi en Meedogenloos Afl. 8535 Carter probeert het verleden achter zich te laten en doet Zoe een aanzoek. Paris is vastbesloten de waarheid boven tafel 

te krijgen.

4/12/2022 19:50 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

4/12/2022 20:50 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

4/12/2022 21:45 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

4/12/2022 22:25 Evrard ervaart Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

er kennis gemaakt met de veelzijdige landschappen, de oude tradities en het rijk verleden dat dit land te bieden heeft. 

4/12/2022 23:15 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

4/12/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

4/12/2022 23:55 De chocoladefabriek van Sinterklaas De chocoladefabriek van Sinterklaas. Regisseur Fred Vanderlinden 

5/12/2022 1:25 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

5/12/2022 2:00 Zuid- Afrika 1 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 1)

5/12/2022 2:20 Zuid-Afrika 2 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 2)

5/12/2022 2:50 Zuid-Afrika 3 Ben Roelants reist samen met Afrika-expert Bruno De Lathauwer naar Zuid-Afrika. Het is een land dat destijds door 

Desmond Tutu werd omgedoopt tot the Rainbow Nation. Het is een land van contrasten, niet alleen in de landschappen, 

maar ook in de volkeren die er wonen (deel 3)

5/12/2022 3:15 De Daken van Parijs De Daken van Parijs

5/12/2022 4:15 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

5/12/2022 5:15 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

5/12/2022 5:45 Evrard ervaart Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

er kennis gemaakt met de veelzijdige landschappen, de oude tradities en het rijk verleden dat dit land te bieden heeft. 



5/12/2022 6:40 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

5/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8536 Quinn en Carter brengen elkaar op de hoogte van hun relatiestatus. Zoe heeft nog steeds niet in de gaten dat haar geluk 

bedreigd wordt.

5/12/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13327 Hope belt de hulpdiensten terwijl Rafe Chad ervan weerhoudt Stefan aan te vallen. Chad denkt dat Stefan iets heeft gedaan 

om Abigail te laten geloven dat ze Gabi was. Gabby gaat naar het ziekenhuis om Stefan te zien. Ondertussen hoort Steve 

van Kayla dat Abigail vermist is en onthult dat hij haar net tegenkwam. Nadat hij Stefan naar het ziekenhuis heeft gebracht 

voor behandeling, hoort JJ tot zijn ontzetting dat Abigail vermist is. Ciara vertelt Wyatt dat ze hem vergeeft voor de leugens 

waardoor ze Salem verliet.


