
12/12/2022 8:00 De Rolkrant 12.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

12/12/2022 9:54 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

12/12/2022 10:00 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 12/25

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

12/12/2022 10:35 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt, 

stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk 

en wachten de strijd af.  Aflevering 1/5. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans.

12/12/2022 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, ...

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

12/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 De verdeeldheid in Birgittes regering neemt toe. Joachim Crohne vraagt Birgitte om te bemiddelen bij een geschil in 

het Afrikaanse land Kharun. Aflevering 7. 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.

12/12/2022 12:00 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.

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

12/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 8. Seizoen 3. Er wordt een verrassende ontdekking gedaan over een verdachte. Interne Zaken voelt Saga aan 

de tand over de dood van haar moeder. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug 

maar verbonden door criminaliteit.

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

12/12/2022 14:40 Roem van 't regiment Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport 

beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem 

aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge 

bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie

12/12/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

12/12/2022 16:50 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 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 8

12/12/2022 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, ...

12/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13333 Na het akkoord over de strafvermindering, belt Gabby Stefan in het ziekenhuis over waar ze heen gaan. John, Paul en Hope 

slagen erin Marlena, Kate en Vivian nieuw leven in te blazen nadat "Abigail" hen bijna had verstikt in de tunnel onder 

het DiMera-herenhuis. Will bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis nadat ze in elkaar is geslagen. Ondertussen 

beseffen Paul en Kate dat Leo misschien wel dezelfde persoon is die Kate Vivian zag afbetalen.

12/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8542 Liam vindt dat Hope realistisch moet zijn over hun toekomst. Thomas is geschokt als hij oude berichtjes van Vinny te zien 

krijgt.



12/12/2022 19:00 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

12/12/2022 19:35 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

12/12/2022 20:05 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

12/12/2022 20:25 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

12/12/2022 20:40 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

12/12/2022 20:55 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

12/12/2022 21:45 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 2

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

12/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 De verdeeldheid in Birgittes regering neemt toe. Joachim Crohne vraagt Birgitte om te bemiddelen bij een geschil in 

het Afrikaanse land Kharun. Aflevering 7. 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.

12/12/2022 23:25 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 1)

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

12/12/2022 0:00 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond 

13/12/2022 1:45 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

13/12/2022 2:50 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

13/12/2022 3:20 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

13/12/2022 3:50 Bellissimo Bellissimo - Aflevering 1/4

13/12/2022 4:10 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Bologna (afl. 2)

13/12/2022 4:25 Bellissimo Reeks Bellissimo - Vandaag bezoeken we Modena (Afl. 3)

13/12/2022 4:40 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

13/12/2022 5:30 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 2

13/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 De verdeeldheid in Birgittes regering neemt toe. Joachim Crohne vraagt Birgitte om te bemiddelen bij een geschil in 

het Afrikaanse land Kharun. Aflevering 7. 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.

13/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8542 Liam vindt dat Hope realistisch moet zijn over hun toekomst. Thomas is geschokt als hij oude berichtjes van Vinny te zien 

krijgt.

13/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13333 Na het akkoord over de strafvermindering, belt Gabby Stefan in het ziekenhuis over waar ze heen gaan. John, Paul en Hope 

slagen erin Marlena, Kate en Vivian nieuw leven in te blazen nadat "Abigail" hen bijna had verstikt in de tunnel onder 

het DiMera-herenhuis. Will bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis nadat ze in elkaar is geslagen. Ondertussen 

beseffen Paul en Kate dat Leo misschien wel dezelfde persoon is die Kate Vivian zag afbetalen.

13/12/2022 8:00 De Rolkrant 13.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

13/12/2022 9:46 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 18/25

13/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 25 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/12/2022 10:35 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt, 

stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk 

en wachten de strijd af.  Aflevering 2/5. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans.

13/12/2022 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, ...

13/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Alle ogen zijn gericht op Kopenhagen tijdens besprekingen tussen Noord- en Zuid-Kharun, maar er ontstaat al snel ruzie. 



Laura heeft een terugval tijdens haar herstel. 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.

13/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13333 Na het akkoord over de strafvermindering, belt Gabby Stefan in het ziekenhuis over waar ze heen gaan. John, Paul en Hope 

slagen erin Marlena, Kate en Vivian nieuw leven in te blazen nadat "Abigail" hen bijna had verstikt in de tunnel onder 

het DiMera-herenhuis. Will bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis nadat ze in elkaar is geslagen. Ondertussen 

beseffen Paul en Kate dat Leo misschien wel dezelfde persoon is die Kate Vivian zag afbetalen.

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

13/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 9. Seizoen 3. Freddie Holst gebruikt een zender om erachter te komen waar Jeanette gevangen zit. 

Saga, die net terug is na haar schorsing, helpt Henrik bij de jacht op de ontvoerder. Zweeds - Deense bloedstollende crime 

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

13/12/2022 14:10 De Engel van doel Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in 

de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken. 

Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. 

Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, 

de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal 

moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert

13/12/2022 15:30 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

13/12/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

13/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8542 Liam vindt dat Hope realistisch moet zijn over hun toekomst. Thomas is geschokt als hij oude berichtjes van Vinny te zien 

krijgt.

13/12/2022 17:15 Tijd voor de revue Een wijze raad (afl. 17)  De psychiater heeft een wijze raad voor de man die duidelijk onder de sloef ligt van zijn bazige 

vrouw. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar in november 

gespeeld wordt in Deurne-Diest.

13/12/2022 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, ...

13/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13334 Brady overtuigt Maggie ervan dat hij niet dronk. Een opstandige Chloe wordt gevangen gehouden in Mexico-Stad, terwijl 

Lucas probeert te achterhalen waarom ze hem heeft verlaten. Kate vertelt Chad het nieuws dat Abigail een gespleten 

persoonlijkheid heeft, terwijl Marlena Laura probeert over te halen haar te laten helpen.

13/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8543 Steffy en Hope besluiten samen te werken om Liam te ondersteunen in de gevangenis. Thomas loopt gevaar nu hij 

de waarheid weet achter Vinny's dood.

13/12/2022 19:05 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

13/12/2022 19:40 Dierenrijk: Spinnen en libellen Spinnen en libellen in de Westkust

13/12/2022 20:00 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

13/12/2022 21:00 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

13/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Alle ogen zijn gericht op Kopenhagen tijdens besprekingen tussen Noord- en Zuid-Kharun, maar er ontstaat al snel ruzie. 

Laura heeft een terugval tijdens haar herstel. 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.

13/12/2022 23:25 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 2)



13/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/12/2022 0:00 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

14/12/2022 0:15 De Engel van doel Ingeklemd tussen de Antwerpse containerhaven en een kerncentrale ligt het dorpje Doel. Een dorp dat decennia lang in 

de weg lag van de megalomane uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven, maar nu definitief plaats moet maken. 

Terwijl Doel een langzame dood sterft probeert de bejaarde Emilienne de schijn van een normaal leven in stand te houden. 

Aan haar keukentafel zien we het dorpse leven onverstoorbaar doorgaan. Maar als haar hartsvriendinnen vertrekken, 

de dorpspastoor sterft en de afbraak begint lijkt er geen houden meer aan. Alles wijst erop dat ook Emilienne haar dorp zal 

moeten loslaten. Geregisseerd door Tom Fassaert

14/12/2022 1:40 Lekker Weg Ile de Ré,niet ver van Ile d'Oléron te bereiken via een brug vanuit het vasteland. Zout, wijn, vis

14/12/2022 2:15 Dierenrijk: Spinnen en libellen Spinnen en libellen in de Westkust

14/12/2022 2:40 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

14/12/2022 3:40 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

14/12/2022 4:40 Met de trein de nacht in Met de trein de nacht in. We reizen met de trein door een mooi gebied en genieten van de omgeving.

14/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Alle ogen zijn gericht op Kopenhagen tijdens besprekingen tussen Noord- en Zuid-Kharun, maar er ontstaat al snel ruzie. 

Laura heeft een terugval tijdens haar herstel. 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.

14/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8543 Steffy en Hope besluiten samen te werken om Liam te ondersteunen in de gevangenis. Thomas loopt gevaar nu hij 

de waarheid weet achter Vinny's dood.

14/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13334 Brady overtuigt Maggie ervan dat hij niet dronk. Een opstandige Chloe wordt gevangen gehouden in Mexico-Stad, terwijl 

Lucas probeert te achterhalen waarom ze hem heeft verlaten. Kate vertelt Chad het nieuws dat Abigail een gespleten 

persoonlijkheid heeft, terwijl Marlena Laura probeert over te halen haar te laten helpen.

14/12/2022 8:00 De Rolkrant 14.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

14/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

14/12/2022 9:46 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 14/25

14/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 26 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/12/2022 10:35 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt, 

stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk 

en wachten de strijd af.  Aflevering 3/5. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans.

14/12/2022 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, ...

14/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Als Laura's toestand verslechtert, neemt Birgitte een verrassende beslissing. In hun geheime relatie proberen Kasper en 

Katrine problemen op het werk te ontwijken. Afl. 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.

14/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13334 Brady overtuigt Maggie ervan dat hij niet dronk. Een opstandige Chloe wordt gevangen gehouden in Mexico-Stad, terwijl 

Lucas probeert te achterhalen waarom ze hem heeft verlaten. Kate vertelt Chad het nieuws dat Abigail een gespleten 

persoonlijkheid heeft, terwijl Marlena Laura probeert over te halen haar te laten helpen.

14/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 3 Aflevering 10. Seizoen 3. Het team gaat door met de jacht op de moordenaar en de zoon van Holst, maar alles loopt anders 

dan verwacht wanneer Holst in het geheim een ontmoeting heeft met de dader. Zweeds - Deense bloedstollende crime 

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

14/12/2022 14:10 Boerenpsalm Boerenpsalm, gebaseerd op de gelijknamige roman van Felix Timmermans, draait rond boer Wortel. Hij is zijn leven lang 

slachtoffer van de ellendigste tegenslagen. Wortel slaat zich echter door alle verschrikkelijke rampspoed met een 



opmerkelijke levenslust en moed... 

1989. Regisseur Roland Verhavert met Ronny Waterschoot, Jef Burm en Magda Lesage, Filmmuziek Dirk Brossé.

14/12/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

14/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8543 Steffy en Hope besluiten samen te werken om Liam te ondersteunen in de gevangenis. Thomas loopt gevaar nu hij 

de waarheid weet achter Vinny's dood.

14/12/2022 17:15 Uw verhaal: Kolenhandelaar Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

14/12/2022 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, ...

14/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13335 Kate vertelt Chad dat Marlena denkt dat hij de enige is die door kan dringen tot Abigails alter, Laura. Chloe is geschokt 

om Theresa voor haar te zien en ontdekt dat ze gevangen wordt gehouden door Mateo (El Fideo). Maggie zegt tegen Claire 

dat ze Eve moet laten weten dat Brady haar niet heeft geholpen vals te spelen in de wedstrijd. Lucas vertelt Maggie dat 

hij vastbesloten is om de waarheid over Chloe's brief te achterhalen. Hij gaat naar Kate, die hem waarschuwde dat Chloe 

zijn hart zou breken.

14/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8544 De emoties lopen hoog op als Katie Bill bezoekt in de gevangenis. Zonder Bill en Liam in de buurt bloeit Justin helemaal 

op bij Spencer.

14/12/2022 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

14/12/2022 19:25 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

14/12/2022 19:45 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen - afl 4 - Langs Kabbelende Neetjes en Stille Waters 

14/12/2022 20:40 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 2

14/12/2022 21:00 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

14/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

14/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Als Laura's toestand verslechtert, neemt Birgitte een verrassende beslissing. In hun geheime relatie proberen Kasper en 

Katrine problemen op het werk te ontwijken. Afl. 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.

14/12/2022 23:25 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 3)

14/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/12/2022 0:00 Baas Gansendonck Omstreeks 1860 in de Kempen... De postkoets voert Peer Gansendonck, de hoogmoedige waard van de 'Sint-Sebastiaan', 

van de stad naar zijn Kempens dorpje. In de stad heeft hij van de notaris het erfdeel van zijn overleden broer in klinkende 

goudstukken ontvangen. Dit erfdeel vergroot zijn fortuin, zodat zijn hoogmoed nog toeneemt. Gansendonck voelt zich ver 

boven de boeren verheven en waant zich van adel. 1945

15/12/2022 1:50 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

15/12/2022 2:10 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

15/12/2022 2:35 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen - afl 4 - Langs Kabbelende Neetjes en Stille Waters 

15/12/2022 3:35 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 2

15/12/2022 3:50 Stapland Stapland - Het Sint-Olavspad (Noorwegen)

15/12/2022 4:50 En Route Norderney - lange versie En Route Norderney 

15/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Als Laura's toestand verslechtert, neemt Birgitte een verrassende beslissing. In hun geheime relatie proberen Kasper en 

Katrine problemen op het werk te ontwijken. Afl. 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.

15/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8544 De emoties lopen hoog op als Katie Bill bezoekt in de gevangenis. Zonder Bill en Liam in de buurt bloeit Justin helemaal 



op bij Spencer.

15/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13335 Kate vertelt Chad dat Marlena denkt dat hij de enige is die door kan dringen tot Abigails alter, Laura. Chloe is geschokt 

om Theresa voor haar te zien en ontdekt dat ze gevangen wordt gehouden door Mateo (El Fideo). Maggie zegt tegen Claire 

dat ze Eve moet laten weten dat Brady haar niet heeft geholpen vals te spelen in de wedstrijd. Lucas vertelt Maggie dat 

hij vastbesloten is om de waarheid over Chloe's brief te achterhalen. Hij gaat naar Kate, die hem waarschuwde dat Chloe 

zijn hart zou breken.

15/12/2022 8:00 De Rolkrant 15.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

15/12/2022 9:46 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 19/25

15/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 27 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/12/2022 10:35 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt, 

stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk 

en wachten de strijd af.  Aflevering 4/5. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans.

15/12/2022 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, ...

15/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/12/2022 11:25 Borgen seizoen 2 Kasper en Katrine ruziën over het krijgen van kinderen. Na een maand van afwezigheid reageert Birgitte op een criticus die 

beweert dat een vrouw geen premier kan zijn. 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.

15/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13335 Kate vertelt Chad dat Marlena denkt dat hij de enige is die door kan dringen tot Abigails alter, Laura. Chloe is geschokt 

om Theresa voor haar te zien en ontdekt dat ze gevangen wordt gehouden door Mateo (El Fideo). Maggie zegt tegen Claire 

dat ze Eve moet laten weten dat Brady haar niet heeft geholpen vals te spelen in de wedstrijd. Lucas vertelt Maggie dat 

hij vastbesloten is om de waarheid over Chloe's brief te achterhalen. Hij gaat naar Kate, die hem waarschuwde dat Chloe 

zijn hart zou breken.

15/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 1. Seizoen 4. Als Saga door haar ernstige situatie niet naar haar werk kan, bezoekt Henrik haar om haar om hulp 

te vragen bij zijn onderzoek naar nog een moord bij de brug. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

15/12/2022 14:05 De Loteling De arme boerenzoon Jan Braems moet loten voor het leger. Veel arme boerenjongens zijn blij als ze worden uitgeloot; 

degenen die ingeloot worden zien het, op een enkele na, somber tegemoet. Jan wordt uitgeloot, maar wordt overgehaald om 

tegen betaling de legerdienst vervullen in de plaats van de zoon van een notaris.  

1974 Roland Verhavert. Het scenario is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1850 van Hendrik Conscience.

15/12/2022 15:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1977-1979

15/12/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

15/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8544 De emoties lopen hoog op als Katie Bill bezoekt in de gevangenis. Zonder Bill en Liam in de buurt bloeit Justin helemaal 

op bij Spencer.

15/12/2022 17:20 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

15/12/2022 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, ...



15/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13336 Abigail deelt een emotionele hereniging met Chad, die zachtjes het nieuws over haar alters vertelt en haar vertelt over 

Laura en Gabby. Stefan smeekt Vivian om hem te helpen Gabby te redden. Later vertelt Kayla aan Stefan dat ze hem niet 

in de buurt van Abigail laten komen. Marlena praat met Kate over Andre's verraad.

15/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8545 Thomas doet een beroep op Justins fatsoen. Bill en Liam bespreken Justins plan om hen uit de gevangenis te krijgen.

15/12/2022 19:00 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

15/12/2022 19:30 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

15/12/2022 20:15 En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg En Route met Duitsland 1 Baden Würtenberg

15/12/2022 20:35 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

15/12/2022 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

15/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

15/12/2022 22:25 Borgen seizoen 2 Kasper en Katrine ruziën over het krijgen van kinderen. Na een maand van afwezigheid reageert Birgitte op een criticus die 

beweert dat een vrouw geen premier kan zijn. 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.

15/12/2022 23:25 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 4)

15/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/12/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

16/12/2022 0:10 Roem van 't regiment Soldaat Karel Maes, beroemd wielrenner, komt in moeilijkheden met zijn oversten: deze willen niet dat hij zijn sport 

beoefent. Zijn sportbestuurder stuurt hem een telegram: hij wordt dringend op de renbaan verwacht. Zijn vriend raadt hem 

aan zich tot de drie deugnieten van het regiment te wenden. Deze zijn op dit ogenblik in de gevangenis onder de strenge 

bewaking van sergeant Donder. 1937. Komedie

16/12/2022 1:35 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

16/12/2022 2:35 Met de trein reizen Rustig met de trein reizen Afl. 1

16/12/2022 3:10 En Route Handen uit de mouwen Afl 5. Handen uit de mouwen - Grijsgedraaid - Nepal 1 - Mongolrally

16/12/2022 3:45 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

16/12/2022 4:30 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

16/12/2022 5:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

16/12/2022 5:40 Borgen seizoen 2 Kasper en Katrine ruziën over het krijgen van kinderen. Na een maand van afwezigheid reageert Birgitte op een criticus die 

beweert dat een vrouw geen premier kan zijn. 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.

16/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8545 Thomas doet een beroep op Justins fatsoen. Bill en Liam bespreken Justins plan om hen uit de gevangenis te krijgen.

16/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13336 Abigail deelt een emotionele hereniging met Chad, die zachtjes het nieuws over haar alters vertelt en haar vertelt over 

Laura en Gabby. Stefan smeekt Vivian om hem te helpen Gabby te redden. Later vertelt Kayla aan Stefan dat ze hem niet 

in de buurt van Abigail laten komen. Marlena praat met Kate over Andre's verraad.

16/12/2022 8:00 De Rolkrant 16.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

16/12/2022 9:46 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 23/25

16/12/2022 10:15 Eclips TV In Beweging Afl. 28 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/12/2022 10:35 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

opstanden ontstaan tegen die overheersing. De Vlamingen nemen weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt, 

stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond Kortrijk 

en wachten de strijd af.  Aflevering 5/5. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans.

16/12/2022 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, ...

16/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 Twee jaar later is Birgitte Nyborg een goedbetaalde spreker die van haar nieuwe leven geniet. Maar de politiek trekt weer 

en ze besluit haar eigen partij te beginnen.

16/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13336 Abigail deelt een emotionele hereniging met Chad, die zachtjes het nieuws over haar alters vertelt en haar vertelt over 

Laura en Gabby. Stefan smeekt Vivian om hem te helpen Gabby te redden. Later vertelt Kayla aan Stefan dat ze hem niet 

in de buurt van Abigail laten komen. Marlena praat met Kate over Andre's verraad.

16/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 2. Seizoen 4. Henrik volgt twee mogelijke aanwijzingen in zijn onderzoek: een links-radicale groepering die 

bekendstaat als Red October en de homoseksuele Iraanse dissident Taariq. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie 

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

16/12/2022 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

16/12/2022 15:20 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

16/12/2022 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

16/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8545 Thomas doet een beroep op Justins fatsoen. Bill en Liam bespreken Justins plan om hen uit de gevangenis te krijgen.

16/12/2022 17:15 Fietsen door het Vlaamse land Fietsen door het Vlaamse land

16/12/2022 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, ...

16/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13337 Na overleg met Marlena neemt Chad Abigail mee door de stad om de nacht van Andre's dood opnieuw te beleven. 

Hope wordt gedwongen Stefan vrij te laten uit politiehechtenis. Hij eist te weten waar Abigail is.

16/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8546 Thomas wordt tegen zijn wil vastgehouden en is geschokt als hij Justins plan hoort. Quinn is bang dat Paris haar geheim 

onthult en vraagt Eric om een ceremonie om hun huwelijksgeloften te vernieuwen.

16/12/2022 19:00 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

16/12/2022 20:00 Mensen van overal Mensen van overal

16/12/2022 20:20 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen

16/12/2022 20:40 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen

16/12/2022 21:00 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

16/12/2022 21:30 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

16/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 Twee jaar later is Birgitte Nyborg een goedbetaalde spreker die van haar nieuwe leven geniet. Maar de politiek trekt weer 

en ze besluit haar eigen partij te beginnen.

16/12/2022 23:25 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 5)

16/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/12/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

17/12/2022 0:10 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

17/12/2022 1:30 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal

17/12/2022 2:10 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 

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

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

17/12/2022 2:40 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)



17/12/2022 3:35 Mensen van overal Mensen van overal

17/12/2022 4:00 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen

17/12/2022 4:20 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen

17/12/2022 4:35 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

17/12/2022 5:05 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

17/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Twee jaar later is Birgitte Nyborg een goedbetaalde spreker die van haar nieuwe leven geniet. Maar de politiek trekt weer 

en ze besluit haar eigen partij te beginnen.

17/12/2022 6:40 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 6

17/12/2022 7:25 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

17/12/2022 8:00 De Rolkrant 17.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

17/12/2022 9:46 Kloosterlingen Kloosterlingen in België/Nederland - Aflevering 25/25

17/12/2022 10:00 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 6

17/12/2022 10:45 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

17/12/2022 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, ...

17/12/2022 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1987-1989

17/12/2022 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

17/12/2022 12:40 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!

17/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 3. Seizoen 4. Op weg naar een cellencomplex ontsnapt Taariq aan zijn bewakers, waarna hij een wapen koopt. 

Saga choqueert Henrik met nieuws dat zijn leven mogelijk zal veranderen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 

2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

17/12/2022 14:10 Retro Retro

17/12/2022 15:45 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

17/12/2022 16:15 Istanbul Willy, een student, kapt met zijn vakantiejob om samen met de duistere maar fascinerende Klamski naar Istanbul te trekken. 

Op weg van Oostende naar Aarlen vormen toevallige ontmoetingen de stukjes van een morele en psychologische puzzel. 

Klamski blijkt een gekwelde, gewelddadige pedofiel te zijn op zoek naar boetedoening in een Turkse cel. Willy keert echter 

met een gewetenloze onschuld de machtsverhoudingen om en verwezenlijkt zo zijn eigen droom van het exotische Istanbul 

ten koste van Klamski. 1985. Geregisseerd door Marc Didden  met Brad Dourif, Dominique Deruddere en Ingrid de Vos 

17/12/2022 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, ...

17/12/2022 18:00 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

17/12/2022 18:50 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

17/12/2022 19:20 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 5

17/12/2022 20:15 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

17/12/2022 21:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

17/12/2022 22:20 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 



17/12/2022 23:25 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)

17/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/12/2022 0:00 Retro Retro

18/12/2022 1:35 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

18/12/2022 2:25 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

18/12/2022 2:55 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 5

18/12/2022 3:50 Naar de markt Helsinki Naar de markt te Helsinki (Finland)

18/12/2022 4:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 2

18/12/2022 5:55 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

18/12/2022 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

18/12/2022 8:00 De Rolkrant 18.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/12/2022 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.

18/12/2022 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

18/12/2022 10:19 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

18/12/2022 10:20 André Rieu en vrienden André Rieu en vrienden

18/12/2022 11:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  105de aflevering

18/12/2022 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, ...

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

18/12/2022 12:00 Special Fats Domino deel 1 Special Fats Domino - Film deel 1 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - 

Harvey, 24 oktober 2017), was een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist. Hij was in de jaren 50 en 60 

de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdragen aan de rock-'n-roll werd Domino in 1986 opgenomen 

in de Rock and Roll Hall of Fame.

18/12/2022 13:20 Pareltjes 2022 Pareltjes van muziek 

18/12/2022 14:05 Het Sacrament De familie Heylen komt al vier jaar bijeen in de dorpspastorij om het overlijden van moeder Heylen te herdenken. 

Nathalie Heylen is de huishoudster van de dienstdoende pastoor, bijgenaamd Deedee, op wie ze heimelijk verliefd is. 

Een aangetrouwde Brusselaar Gigi is de 'ongewenste' in de groep. Door het overmatig eten en drinken dreigt 

het familiefeest uit de hand te lopen...1990 Geregisseerd door Hugo Claus met Frank Aendenboom, Brit Alen en Jan Decleir.

18/12/2022 15:50 Palaver Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden 

willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte naast 

een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en op deze 

manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving onthullen. 

1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo

18/12/2022 17:05 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

18/12/2022 17:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  105de aflevering

18/12/2022 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, ...

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

18/12/2022 18:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8543 Steffy en Hope besluiten samen te werken om Liam te ondersteunen in de gevangenis. Thomas loopt gevaar nu hij 

de waarheid weet achter Vinny's dood.

18/12/2022 18:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8544 De emoties lopen hoog op als Katie Bill bezoekt in de gevangenis. Zonder Bill en Liam in de buurt bloeit Justin helemaal 

op bij Spencer.

18/12/2022 19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8545 Thomas doet een beroep op Justins fatsoen. Bill en Liam bespreken Justins plan om hen uit de gevangenis te krijgen.

18/12/2022 19:50 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

18/12/2022 20:45 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

18/12/2022 21:50 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

18/12/2022 22:20 Evrard ervaart Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

18/12/2022 22:55 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)

18/12/2022 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

18/12/2022 23:55 Palaver Drie Afrikaanse jongemannen die in België studeren, dromen op een lome zondagmiddag wat zij allemaal graag zouden 

willen meemaken. Ze zijn aan de kust en hun aandacht wordt getrokken door een grote sportwagen waarin een zwarte naast 

een mooi blank meisje zit. De drie zwarten gaan zich vereenzelvigen met de onbekende man van de sportwagen en op deze 

manier hun karakter, hun verzuchtingen, hun verleden en vooral hun opinie over de blanke samenleving onthullen. 

1969. Geregisseerd door Emile Degelin met Arlette La Haye, Grégoire Mulimbi en Jacques Mulongo

19/12/2022 1:15 Rustig de nacht door We gaan op bezoek naar mooie streken en genieten van de rust.

19/12/2022 2:20 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

19/12/2022 3:05 De Daken van Bangkok De Daken van Bangkok

19/12/2022 4:05 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

19/12/2022 5:05 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

19/12/2022 5:35 Evrard ervaart Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

19/12/2022 6:05 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)

19/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8546 Thomas wordt tegen zijn wil vastgehouden en is geschokt als hij Justins plan hoort. Quinn is bang dat Paris haar geheim 

onthult en vraagt Eric om een ceremonie om hun huwelijksgeloften te vernieuwen.

19/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13337 Na overleg met Marlena neemt Chad Abigail mee door de stad om de nacht van Andre's dood opnieuw te beleven. 

Hope wordt gedwongen Stefan vrij te laten uit politiehechtenis. Hij eist te weten waar Abigail is.


