
5/12/2022 8:00 De Rolkrant 05.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/12/2022 10:00 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

5/12/2022 10:05 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

5/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 8 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

5/12/2022 10:35 Bron van alle leven Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984

5/12/2022 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, ...

5/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Een besluit van de socialistische partijleider Bjørn Marrot ondermijnt Birgittes presentatie van belangirjke hervormingen. 

Phillip doet een schokkende aankondiging. Aflevering 3. 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.

5/12/2022 12:20 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.

5/12/2022 12:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/12/2022 13:00 The Bridge seizoen 3 Aflevering 2. Seizoen 3. De hoofdverdachte in het onderzoek is de aangeslagen zoon van het slachtoffer, maar Saga wordt 

afgeleid door het onverwachte bezoek van haar moeder, die niet welkom is. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie 

zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

5/12/2022 14:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1977-1979

5/12/2022 14:35 The Maria Lang Mysteries Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman. 

Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van 

de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood 

gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord. Zesdelige televisieserie naar de boeken 

van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

5/12/2022 16:10 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

5/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/12/2022 16:50 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 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 7

5/12/2022 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, ...

5/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13328 Ciara en Tripp kraken de code van Wyatts telefoon en laten een onwetende Claire in de val lopen. Brady neemt Eve mee 

naar Doug's Place terwijl Lucas een afspraakje heeft met Chloe. Maggie moedigt beide mannen aan te blijven vechten voor 

wat hun hartje begeert. Bezorgd over Brady's inzet om Eve terug te winnen, belt Victor Shane om Theresa te controleren 

Eli zoekt hulp en advies bij Julie.

5/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8537 Quinn raakt in paniek als Paris hoort wat er speelt tussen haar en Carter. Thomas staat versteld van het verzoek dat Liam 

voor hem heeft.

5/12/2022 19:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana



5/12/2022 19:35 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

5/12/2022 20:00 Op Bezoek: Reis door Australië Op Bezoek: reis door Australië

5/12/2022 20:55 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

5/12/2022 21:45 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

5/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Een besluit van de socialistische partijleider Bjørn Marrot ondermijnt Birgittes presentatie van belangirjke hervormingen. 

Phillip doet een schokkende aankondiging. Aflevering 3. 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.

5/12/2022 23:25 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

5/12/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/12/2022 23:55 The Maria Lang Mysteries Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur Andreas Hallman. 

Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op te groeien ver van 

de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een natuurlijke dood 

gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord. Zesdelige televisieserie naar de boeken 

van de Zweedse misdaadschrijfster Maria Lang.

6/12/2022 1:35 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

6/12/2022 2:25 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

6/12/2022 2:50 Op Bezoek: Reis door Australië Op Bezoek: reis door Australië

6/12/2022 3:45 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

6/12/2022 4:35 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

6/12/2022 5:00 En Route Le Vaud En Route Le Vaud

6/12/2022 5:10 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

6/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Een besluit van de socialistische partijleider Bjørn Marrot ondermijnt Birgittes presentatie van belangirjke hervormingen. 

Phillip doet een schokkende aankondiging. Aflevering 3. 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.

6/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8537 Quinn raakt in paniek als Paris hoort wat er speelt tussen haar en Carter. Thomas staat versteld van het verzoek dat Liam 

voor hem heeft.

6/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13328 Ciara en Tripp kraken de code van Wyatts telefoon en laten een onwetende Claire in de val lopen. Brady neemt Eve mee 

naar Doug's Place terwijl Lucas een afspraakje heeft met Chloe. Maggie moedigt beide mannen aan te blijven vechten voor 

wat hun hartje begeert. Bezorgd over Brady's inzet om Eve terug te winnen, belt Victor Shane om Theresa te controleren 

Eli zoekt hulp en advies bij Julie.

6/12/2022 8:00 De Rolkrant 06.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

6/12/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 19/25

6/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

6/12/2022 10:40 Lachen geblazen Lachen geblazen - Sinterklaas

6/12/2022 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, ...

6/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/12/2022 11:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

6/12/2022 12:00 Haar Naam Was Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops

6/12/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13328 Ciara en Tripp kraken de code van Wyatts telefoon en laten een onwetende Claire in de val lopen. Brady neemt Eve mee 

naar Doug's Place terwijl Lucas een afspraakje heeft met Chloe. Maggie moedigt beide mannen aan te blijven vechten voor 



wat hun hartje begeert. Bezorgd over Brady's inzet om Eve terug te winnen, belt Victor Shane om Theresa te controleren 

Eli zoekt hulp en advies bij Julie.

6/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 3. Seizoen 3. De ontvoerders van Hans komen met een losgeldvideo. De vondst van Helle Ankers auto leidt tot 

een nieuwe ontdekking en Saga staat onder druk door haar moeders bezoek. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie 

zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

6/12/2022 14:05 De chocoladefabriek van Sinterklaas De chocoladefabriek van Sinterklaas. Regisseur Fred Vanderlinden 

6/12/2022 15:35 Op de Sofa met Seka Tejo Briers 'Bloem in Herentals'  op de sofa met Seka

6/12/2022 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

6/12/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/12/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8537 Quinn raakt in paniek als Paris hoort wat er speelt tussen haar en Carter. Thomas staat versteld van het verzoek dat Liam 

voor hem heeft.

6/12/2022 17:15 Tijd voor de revue De lift is defect (afl. 15)  Stel je voor: in een poepsjiek hotel is de lift defect, en moet piccolo Lewie de voorname gasten 

de trap opdragen! Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar 

in november gespeeld wordt.

6/12/2022 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, ...

6/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13329 Chloe, Lucas, Brady en Eve proosten samen, zonder te weten dat Miguel de club soda heeft aangelengd. Brady haalt alles 

uit de kast om Eve's liefde terug te winnen. Eve hoort echter van Ciara dat de wedstrijd voor het nieuwe gezicht van Bella is 

opgezet om Claire te laten winnen. Ciara en Tripp confronteren Claire en Wyatt met hun achterbakse gedrag bij 

het vervalsen van de wedstrijd. Jennifer komt terug van een opdracht buiten de stad om Eric te zien. 

6/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8538 Carter en Quinn smeken Paris om Zoe en Eric niet over hun geheim te vertellen. Thomas vertelt Hope wat Liam hem heeft 

gevraagd.

6/12/2022 19:00 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de 

Gorges du Verdon een heel speciaal geval.

6/12/2022 19:25 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster 

van de Franse presidentsvrouwen.

6/12/2022 19:45 Dierenrijk: Ransuilen en  Ijsvogel Ransuilen en  Ijsvogel - Film van Roland Rondou

6/12/2022 20:00 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

6/12/2022 21:00 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

6/12/2022 22:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

6/12/2022 22:35 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/12/2022 23:00 Lachen geblazen Lachen geblazen - Sinterklaas

6/12/2022 23:10 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.

6/12/2022 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/12/2022 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

7/12/2022 0:05 De chocoladefabriek van Sinterklaas De chocoladefabriek van Sinterklaas. Regisseur Fred Vanderlinden 

7/12/2022 1:35 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

7/12/2022 1:40 Lekker Weg Allemagne en Provence. Gemeenten met een ongewone naam, je vindt ze allicht overal. In de omgeving van de 

Gorges du Verdon een heel speciaal geval.

7/12/2022 2:05 Lekker Weg La vie là. Enkele kilometers van de Cote d'Azur het binnenland in: een totaal andere wereld. Hoedenmaakster 

van de Franse presidentsvrouwen.

7/12/2022 2:25 Dierenrijk: Ransuilen en  Ijsvogel Ransuilen en  Ijsvogel - Film van Roland Rondou

7/12/2022 2:35 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

7/12/2022 2:45 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

7/12/2022 3:45 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien



7/12/2022 4:45 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 4

7/12/2022 5:40 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

7/12/2022 6:15 Haar Naam Was Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops

7/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8538 Carter en Quinn smeken Paris om Zoe en Eric niet over hun geheim te vertellen. Thomas vertelt Hope wat Liam hem heeft 

gevraagd.

7/12/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13329 Chloe, Lucas, Brady en Eve proosten samen, zonder te weten dat Miguel de club soda heeft aangelengd. Brady haalt alles 

uit de kast om Eve's liefde terug te winnen. Eve hoort echter van Ciara dat de wedstrijd voor het nieuwe gezicht van Bella is 

opgezet om Claire te laten winnen. Ciara en Tripp confronteren Claire en Wyatt met hun achterbakse gedrag bij 

het vervalsen van de wedstrijd. Jennifer komt terug van een opdracht buiten de stad om Eric te zien. 

7/12/2022 8:00 De Rolkrant 07.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

7/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

7/12/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 13/25

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

7/12/2022 10:35 De Excellentie De Excellentie, korte speelfilm uit 1999

7/12/2022 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, ...

7/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Na Marrots vertrek neemt Troels Höxenhaven het voorzitterschap waar. Als een Deens schip wordt gekaapt voor de 

Somalische kust, leidt dit de aandacht af van Birgitte. Aflevering 4. 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.

7/12/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13329 Chloe, Lucas, Brady en Eve proosten samen, zonder te weten dat Miguel de club soda heeft aangelengd. Brady haalt alles 

uit de kast om Eve's liefde terug te winnen. Eve hoort echter van Ciara dat de wedstrijd voor het nieuwe gezicht van Bella is 

opgezet om Claire te laten winnen. Ciara en Tripp confronteren Claire en Wyatt met hun achterbakse gedrag bij 

het vervalsen van de wedstrijd. Jennifer komt terug van een opdracht buiten de stad om Eric te zien. 

7/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 4. Seizoen 3. Rikard Jonsson ontsnapt ternauwernood aan nog een aanslag en Saga's achtervolging leidt tot 

een gijzelingscrisis. Het ophalen van het losgeld loopt volledig uit de hand. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 

2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

7/12/2022 14:10 Verloren maandag Na Marrots vertrek neemt Troels Höxenhaven het voorzitterschap waar. Als een Deens schip wordt gekaapt voor de 

Somalische kust, leidt dit de aandacht af van Birgitte. Aflevering 4. 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.

7/12/2022 15:35 Twaalf miljoen gaatjes Twaalf miljoen gaatjes, korte speelfilm uit 1984

7/12/2022 15:55 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

7/12/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/12/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8538 Carter en Quinn smeken Paris om Zoe en Eric niet over hun geheim te vertellen. Thomas vertelt Hope wat Liam hem heeft 

gevraagd.

7/12/2022 17:10 Uw verhaal: Manneken Pis Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

7/12/2022 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, ...



7/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13330 Gabby wil ondanks Stefan's aandringen niet van zijn zijde wijken en wordt door Steve betrapt. Kayla en Steve maken zich 

zorgen om Abigail. Chad probeert op borgtocht vrij te komen, maar tot nu toe heeft Justin geen geluk gehad. Hope probeert 

Chad te kalmeren. Eric en Jennifer arriveren en horen het nieuws over Abigail en Chad. Hope gaat naar het ziekenhuis. 

Brady is gedrogeerd door Miguel en Lucas helpt hem naar het ziekenhuis. Kayla onderzoekt hem. Ondertussen, 

in Doug's Place, geeft Miguel Chloe niet op en wil haar ontvoeren. 

7/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8539 Een emotionele Steffy bezoekt Liam in de gevangenis. Hope spoort Liam aan om de hoop niet te verliezen.

7/12/2022 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

7/12/2022 19:25 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

7/12/2022 19:45 Natuurfilm Vlaanderen Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje. 

7/12/2022 20:40 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 1

7/12/2022 21:00 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

7/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

7/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Na Marrots vertrek neemt Troels Höxenhaven het voorzitterschap waar. Als een Deens schip wordt gekaapt voor de 

Somalische kust, leidt dit de aandacht af van Birgitte. Aflevering 4. 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.

7/12/2022 23:25 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.

7/12/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/12/2022 23:55 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder 

doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in 

het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

8/12/2022 1:20 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

8/12/2022 1:50 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

8/12/2022 2:15 En route special - Elzas  Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Elzas

8/12/2022 2:40 Natuurfilm Vlaanderen Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje. 

8/12/2022 3:30 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 1

8/12/2022 3:50 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

8/12/2022 4:50 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld

8/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Na Marrots vertrek neemt Troels Höxenhaven het voorzitterschap waar. Als een Deens schip wordt gekaapt voor de 

Somalische kust, leidt dit de aandacht af van Birgitte. Aflevering 4. 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.

8/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8539 Een emotionele Steffy bezoekt Liam in de gevangenis. Hope spoort Liam aan om de hoop niet te verliezen.

8/12/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13330 Gabby wil ondanks Stefan's aandringen niet van zijn zijde wijken en wordt door Steve betrapt. Kayla en Steve maken zich 

zorgen om Abigail. Chad probeert op borgtocht vrij te komen, maar tot nu toe heeft Justin geen geluk gehad. Hope probeert 

Chad te kalmeren. Eric en Jennifer arriveren en horen het nieuws over Abigail en Chad. Hope gaat naar het ziekenhuis. 

Brady is gedrogeerd door Miguel en Lucas helpt hem naar het ziekenhuis. Kayla onderzoekt hem. Ondertussen, 

in Doug's Place, geeft Miguel Chloe niet op en wil haar ontvoeren. 

8/12/2022 8:00 De Rolkrant 08.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

8/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

8/12/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 10/25

8/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

8/12/2022 10:35 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!

8/12/2022 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, ...

8/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Terwijl de regering onderhandelt over milieuhervormingen, ligt Birgitte thuis met haar dochter Laura overhoop. Katrine krijgt 

een verrassende baan aangeboden. Aflevering 5. 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.

8/12/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13330 Gabby wil ondanks Stefan's aandringen niet van zijn zijde wijken en wordt door Steve betrapt. Kayla en Steve maken zich 

zorgen om Abigail. Chad probeert op borgtocht vrij te komen, maar tot nu toe heeft Justin geen geluk gehad. Hope probeert 

Chad te kalmeren. Eric en Jennifer arriveren en horen het nieuws over Abigail en Chad. Hope gaat naar het ziekenhuis. 

Brady is gedrogeerd door Miguel en Lucas helpt hem naar het ziekenhuis. Kayla onderzoekt hem. Ondertussen, 

in Doug's Place, geeft Miguel Chloe niet op en wil haar ontvoeren. 

8/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 5. Seizoen 3. Saga en Henrik onderzoeken het recentste slachtoffer en de vreemde wond van Hans is mogelijk 

een aanwijzing voor het motief. Linn heeft twijfels over Saga's werkwijze. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 

2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

8/12/2022 14:10 Wedden Wedden ,  een film van Dan Key en Chris Devos

8/12/2022 14:55 Diana in Cannes De Vlaamse zanger Joe Harris heeft een optreden in Cannes tijdens het Filmfestival. Daar ontmoet hij de bevallige Diana 

die actrice wil worden. Hij stelt ze voor aan Marcel, een filmproducent.

8/12/2022 15:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1977-1979

8/12/2022 15:45 Huisgenoten Huisgenoten - Vandaag Hyacinth Bucket - Dagelijks zomerprogramma met Michel Follet

8/12/2022 15:55 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

8/12/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/12/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8539 Een emotionele Steffy bezoekt Liam in de gevangenis. Hope spoort Liam aan om de hoop niet te verliezen.

8/12/2022 17:10 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

8/12/2022 17:15 Rally van Spa Rally van Spa - Kroon Oil BRC

8/12/2022 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, ...

8/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13331 Hope brengt Gabby naar het bureau, waar Gabby uithaalt naar Chad en Jennifer. John arriveert en eist te weten waar 

Marlena is. Alleen hebben Gabby en Laura een gesprek. Ondertussen worden Marlena, Kate en Vivian dronken in de bunker. 

8/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8540 Ridge vormt een buffer voor de spanningen tussen Thomas en Brooke. Bill valt uit tegen Justin en Wyatt, omdat ze hun werk 

niet goed hebben gedaan.

8/12/2022 19:00 Rally van Spa Kroon Oil BRC 

8/12/2022 19:30 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. 

8/12/2022 20:20 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

8/12/2022 20:40 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

8/12/2022 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

8/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

8/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Terwijl de regering onderhandelt over milieuhervormingen, ligt Birgitte thuis met haar dochter Laura overhoop. Katrine krijgt 

een verrassende baan aangeboden. Aflevering 5. 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.

8/12/2022 23:25 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.

8/12/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



8/12/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

9/12/2022 0:10 Wedden Wedden ,  een film van Dan Key en Chris Devos

9/12/2022 0:55 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

9/12/2022 1:50 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 5, Noorwegen

9/12/2022 2:25 En Route Handen uit de mouwen Afl. 4 Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Malta film - Groenland

9/12/2022 2:55 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. 

9/12/2022 3:45 En Route Zwitserland En Route te Zwitserland deel 2 - Gstaad

9/12/2022 4:10 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

9/12/2022 5:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021 (aflevering 2)

9/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Terwijl de regering onderhandelt over milieuhervormingen, ligt Birgitte thuis met haar dochter Laura overhoop. Katrine krijgt 

een verrassende baan aangeboden. Aflevering 5. 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.

9/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8540 Ridge vormt een buffer voor de spanningen tussen Thomas en Brooke. Bill valt uit tegen Justin en Wyatt, omdat ze hun werk 

niet goed hebben gedaan.

9/12/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13331 Hope brengt Gabby naar het bureau, waar Gabby uithaalt naar Chad en Jennifer. John arriveert en eist te weten waar 

Marlena is. Alleen hebben Gabby en Laura een gesprek. Ondertussen worden Marlena, Kate en Vivian dronken in de bunker. 

9/12/2022 8:00 De Rolkrant 09.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

9/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

9/12/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 24/25

9/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 12 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

9/12/2022 10:35 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

9/12/2022 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, ...

9/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Saltum, de leider van de Vrijheidspartij, komt met een controversiële motie. Birgitte en Phillip ruziën over Laura's 

behandeling. Kasper neemt Katrine in vertrouwen. Aflevering 6. 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.

9/12/2022 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13331 Hope brengt Gabby naar het bureau, waar Gabby uithaalt naar Chad en Jennifer. John arriveert en eist te weten waar 

Marlena is. Alleen hebben Gabby en Laura een gesprek. Ondertussen worden Marlena, Kate en Vivian dronken in de bunker. 

9/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/12/2022 13:05 Sometimes a wind blows Sometimes a wind blows, 1988

9/12/2022 13:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

9/12/2022 14:00 The Bridge seizoen 3 Aflevering 6. Seizoen 3. Henrik en Saga volgen een dubieuze tip op en doen onderzoek naar kunstverzamelaar Freddie Holst. 

Er wordt nog een slachtoffer gevonden en Saga krijgt schokkend nieuws. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 

2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

9/12/2022 15:05 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

9/12/2022 15:55 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

9/12/2022 16:20 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/12/2022 16:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8540 Ridge vormt een buffer voor de spanningen tussen Thomas en Brooke. Bill valt uit tegen Justin en Wyatt, omdat ze hun werk 

niet goed hebben gedaan.

9/12/2022 17:15 Fietsen door Vlaanderen Fietsen door Vlaanderen

9/12/2022 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, ...

9/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13332 Gabby bevindt zich in een hachelijke positie met de autoriteiten en dr. Laura. Stefan komt onder vuur te liggen van Jennifer, 

waarna Eric opduikt. Ze praten met Kayla over Abigail. Kayla zegt dat Marlena zou kunnen helpen, maar Eric merkt op dat ze 

ontbreekt. Kayla dringt er bij Steve op aan om open en eerlijk tegen haar te zijn. Marlena, Kate en Vivian zijn ten einde raad en 

bang dat ze zullen sterven door gebrek aan zuurstof. Ondertussen horen John, Hope en Paul waar de vrouwen zijn.

9/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8541 Quinn is geschokt als Carter oppert om de waarheid te vertellen. Thomas is vastbesloten om Hope te ondersteunen bij 

haar toekomstplannen.

9/12/2022 19:00 Dierenrijk: Spinnen en libellen Spinnen en libellen in de Westkust

9/12/2022 19:25 Compostela 20 jaar later Compostela 20 jaar later

9/12/2022 20:00 Mensen van overal Lebanon: seven seconds. Op 4 augustus 2020 verwoestte een explosie van ongeveer 2750 ton ammoniumnitraat - 

de grootste niet-nucleaire explosie ooit geregistreerd - de haven van Beiroet en de christelijke wijk van de Libanese 

hoofdstad. De schok veroorzaakte een aardbeving en de nagalm werd gevoeld tot op Cyprus, 120 km verderop. 

Bij de tragedie vielen meer dan 200 doden en 6.500 gewonden. De explosie is de laatste in een reeks crises die het land al 

tientallen jaren teistert: systematische corruptie, een politieke crisis die het unieke machtsdelingsakkoord van het land in 

een impasse heeft gebracht, een vervallen openbare infrastructuur en een economische crisis die ertoe heeft geleid dat 

gesloten banken de bevolking van hun spaargeld hebben afgesneden.  50% van de Libanezen leeft onder de armoedegrens. 

Het gevolg is een stroom van emigratie. Eind 2020 waren meer dan 380.000 emigratieaanvragen. Veel van deze emigranten 

zijn christenen. De documentaire gaat in op de realiteit van Libanon vandaag en morgen.

9/12/2022 20:35 Op Bezoek: Herfst in het bos Natuurfilm Herfst in het bos - Film van Roland Rondou

9/12/2022 21:00 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

9/12/2022 21:35 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

9/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Saltum, de leider van de Vrijheidspartij, komt met een controversiële motie. Birgitte en Phillip ruziën over Laura's 

behandeling. Kasper neemt Katrine in vertrouwen. Aflevering 6. 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.

9/12/2022 23:25 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.

9/12/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/12/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

10/12/2022 0:15 Fanny & Alexander 1/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

10/12/2022 1:55 Fanny & Alexander 2/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

10/12/2022 3:30 Mensen van overal Lebanon: seven seconds. Op 4 augustus 2020 verwoestte een explosie van ongeveer 2750 ton ammoniumnitraat - 

de grootste niet-nucleaire explosie ooit geregistreerd - de haven van Beiroet en de christelijke wijk van de Libanese 

hoofdstad. De schok veroorzaakte een aardbeving en de nagalm werd gevoeld tot op Cyprus, 120 km verderop. 

Bij de tragedie vielen meer dan 200 doden en 6.500 gewonden. De explosie is de laatste in een reeks crises die het land al 

tientallen jaren teistert: systematische corruptie, een politieke crisis die het unieke machtsdelingsakkoord van het land in 

een impasse heeft gebracht, een vervallen openbare infrastructuur en een economische crisis die ertoe heeft geleid dat 

gesloten banken de bevolking van hun spaargeld hebben afgesneden.  50% van de Libanezen leeft onder de armoedegrens. 

Het gevolg is een stroom van emigratie. Eind 2020 waren meer dan 380.000 emigratieaanvragen. Veel van deze emigranten 

zijn christenen. De documentaire gaat in op de realiteit van Libanon vandaag en morgen.

10/12/2022 4:05 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 



10/12/2022 4:25 Op Bezoek: Herfst in het bos Natuurfilm Herfst in het bos - Film van Roland Rondou

10/12/2022 4:50 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

10/12/2022 5:25 Bordeaux, de wijn die uit het water komt Bordeaux, de wijn die uit het water komt

10/12/2022 5:55 Borgen seizoen 2 Saltum, de leider van de Vrijheidspartij, komt met een controversiële motie. Birgitte en Phillip ruziën over Laura's 

behandeling. Kasper neemt Katrine in vertrouwen. Aflevering 6. 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.

10/12/2022 7:00 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 5

10/12/2022 7:25 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

10/12/2022 8:00 De Rolkrant 10.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

10/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

10/12/2022 9:50 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 10/25

10/12/2022 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 6

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

10/12/2022 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, ...

10/12/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1987-1989

10/12/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

10/12/2022 12:40 Tijd voor de revue De lift is defect (afl. 15)  Stel je voor: in een poepsjiek hotel is de lift defect, en moet piccolo Lewie de voorname gasten 

de trap opdragen! Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar 

in november gespeeld wordt.

10/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 7. Seizoen 3. Er wordt een stel dood aangetroffen en het lijkt erop dat Saga en Henrik op het juiste spoor zitten. 

Uit een surveillanceklus wordt heel wat duidelijk. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden 

door een brug maar verbonden door criminaliteit.

10/12/2022 14:10 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en 

de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster 

in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt 

ondertussen een spoor. 1964

10/12/2022 15:40 Lachen geblazen Lachen geblazen - Sinterklaas

10/12/2022 15:55 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

een hardnekkige verkoudheid hem parten speelt en zijn huisdokter in zijn hoestbuien reden genoeg ziet om hem 

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 6)

10/12/2022 16:20 Verloren maandag De jonge Poolse vluchteling Tomasz ondervindt op zijn zoektocht, naar een jonge vrouw die hem destijds hielp zijn moeder 

doorheen de prikkeldraad van het ijzeren gordijn te loodsen, veel moeilijkheden. Hij doolt nu door Antwerpen in 

het gezelschap van alcoholisten, landlopers en andere verstotelingen van de maatschappij. 

1973. Roger Van Hool, Joris Collet, Jan Decleir, Monique Van de Ven

10/12/2022 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, ...

10/12/2022 18:00 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. 

10/12/2022 18:50 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

10/12/2022 19:20 Natuurfilm Vlaanderen Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje. 

10/12/2022 20:15 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

10/12/2022 21:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

10/12/2022 22:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

10/12/2022 23:25 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.

10/12/2022 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/12/2022 0:05 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en 

de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster 

in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt 

ondertussen een spoor. 1964

11/12/2022 1:35 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. 

11/12/2022 2:25 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

11/12/2022 2:55 Natuurfilm Vlaanderen Belle Bel. We bezoeken de mooie Belse natuur en de rijke historiek van het dorpje. 

11/12/2022 3:50 Naar de markt Lissabon Naar de markt te Lissabon (Portugal)

11/12/2022 4:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

11/12/2022 5:50 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

11/12/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

11/12/2022 7:45 Uw verhaal: Verloren Duitse Duikboot Een gesprek met Auteur Herman Mertens die het boek De verloren Duitse duikboot schreef .

11/12/2022 8:00 De Rolkrant 11.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/12/2022 9:00 Mensen van overal Lebanon: seven seconds. Op 4 augustus 2020 verwoestte een explosie van ongeveer 2750 ton ammoniumnitraat - 

de grootste niet-nucleaire explosie ooit geregistreerd - de haven van Beiroet en de christelijke wijk van de Libanese 

hoofdstad. De schok veroorzaakte een aardbeving en de nagalm werd gevoeld tot op Cyprus, 120 km verderop. 

Bij de tragedie vielen meer dan 200 doden en 6.500 gewonden. De explosie is de laatste in een reeks crises die het land al 

tientallen jaren teistert: systematische corruptie, een politieke crisis die het unieke machtsdelingsakkoord van het land in 

een impasse heeft gebracht, een vervallen openbare infrastructuur en een economische crisis die ertoe heeft geleid dat 

gesloten banken de bevolking van hun spaargeld hebben afgesneden.  50% van de Libanezen leeft onder de armoedegrens. 

Het gevolg is een stroom van emigratie. Eind 2020 waren meer dan 380.000 emigratieaanvragen. Veel van deze emigranten 

zijn christenen. De documentaire gaat in op de realiteit van Libanon vandaag en morgen.

11/12/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

11/12/2022 10:20 Falling in Love met André Rieu deel 2 Falling in Love met André Rieu - Deel 2/2 

11/12/2022 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  104de aflevering

11/12/2022 12:05 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, ...

11/12/2022 12:15 Tijd voor de revue Home Sweet Home (afl. 16) Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die 

elk jaar in november gespeeld wordt.

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

11/12/2022 12:55 The best of the Bobby Setter Band Live The best of the Bobby Setter Band Live  ... door de jaren heen Aflevering 6/6

11/12/2022 14:05 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij woont 

in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij oorlogje spelen in 

de bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

11/12/2022 15:35 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van 

een ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 

vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

11/12/2022 17:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021



11/12/2022 17:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  104de aflevering

11/12/2022 18:05 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

11/12/2022 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/12/2022 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8538 Carter en Quinn smeken Paris om Zoe en Eric niet over hun geheim te vertellen. Thomas vertelt Hope wat Liam hem heeft 

gevraagd.

11/12/2022 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8539 Een emotionele Steffy bezoekt Liam in de gevangenis. Hope spoort Liam aan om de hoop niet te verliezen.

11/12/2022 19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8540 Ridge vormt een buffer voor de spanningen tussen Thomas en Brooke. Bill valt uit tegen Justin en Wyatt, omdat ze hun werk 

niet goed hebben gedaan.

11/12/2022 19:50 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

11/12/2022 20:50 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

11/12/2022 21:50 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

11/12/2022 22:15 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

11/12/2022 23:05 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)

11/12/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

11/12/2022 23:55 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij woont 

in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij oorlogje spelen in 

de bossen die zijn landhuis omringen. 1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

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

12/12/2022 2:05 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

12/12/2022 2:25 En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 2 Baden Würtenberg

12/12/2022 2:40 En Route met Duitsland 3 Oberammergau Op bezoek in Oberammergau te Duitsland

12/12/2022 3:10 De Daken van Tokio De Daken van Tokio

12/12/2022 4:10 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

12/12/2022 5:10 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

12/12/2022 5:35 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

12/12/2022 6:20 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)

12/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8541 Quinn is geschokt als Carter oppert om de waarheid te vertellen. Thomas is vastbesloten om Hope te ondersteunen bij 

haar toekomstplannen.

12/12/2022 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13332 Gabby bevindt zich in een hachelijke positie met de autoriteiten en dr. Laura. Stefan komt onder vuur te liggen van Jennifer, 

waarna Eric opduikt. Ze praten met Kayla over Abigail. Kayla zegt dat Marlena zou kunnen helpen, maar Eric merkt op dat ze 

ontbreekt. Kayla dringt er bij Steve op aan om open en eerlijk tegen haar te zijn. Marlena, Kate en Vivian zijn ten einde raad en 

bang dat ze zullen sterven door gebrek aan zuurstof. Ondertussen horen John, Hope en Paul waar de vrouwen zijn.


