
19/12/2022 8:00 De Rolkrant 19.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/12/2022 9:55 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

19/12/2022 10:00 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

19/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

19/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

19/12/2022 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, ...

19/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 Birgitte wordt leider van de Nieuwe Democraten, met Katrine als perssecretaris. Bij TV1 wordt Torben uitgedaagd door 

het nieuwe bestuurslid Alex Hjort.

19/12/2022 12:00 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.

19/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 4. Seizoen 4. Een vader wordt gemanipuleerd door de man die zijn dochter aanviel. Nu het aantal doden oploopt, ziet Saga een patroon en stelt dat er meer slachtoffers zullen vallen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

19/12/2022 14:10 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1987-1989

19/12/2022 14:45 Hommage aan Raymond Bossaerts Hommage aan Raymond Bossaerts

19/12/2022 15:53 (H)Echte Momenten Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje

leuke herinneringen op.

19/12/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 1

19/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/12/2022 16:50 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 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 9

19/12/2022 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, ...

19/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13338 Nu Abigail weet dat ze Andre heeft vermoord, probeert Chad uit te zoeken wat er daarna is gebeurd. Gabby wil met Stefan 

praten. Kate weigert Vivians partner te zijn en besluit Vivians plan zelf over te nemen. Rafe gaat Gabi opzoeken in 

de gevangenis en vertelt haar over Abigails diagnose. Ondertussen gaan Jennifer en JJ naar het politiebureau om uit 

te zoeken wat er met Abigail aan de hand is. Eli bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis.

19/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8547 Eric overrompelt Carter door hem om een gunst te vragen. Wyatt stoort Justin als hij het zichzelf makkelijk maakt in 

Bills kantoor.

19/12/2022 19:00 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

19/12/2022 19:35 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

19/12/2022 20:05 Documentairereeks Frans Verhoeven Madeira, Parel van de Atlantische Oceaan - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast 

Frans Verhoeven.

19/12/2022 21:00 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park



19/12/2022 21:50 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 3

19/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 Birgitte wordt leider van de Nieuwe Democraten, met Katrine als perssecretaris. Bij TV1 wordt Torben uitgedaagd door 

het nieuwe bestuurslid Alex Hjort.

19/12/2022 23:25 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

19/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/12/2022 0:05 De Madonna van Nedermunster Korte speelfilm. Waterschout gaat Het schilderij 'De Madonna van Nedermunster' ophalen. 's Avonds logeert hij in een 

herberg en ontmoet daar een vrouw. Deze vrouw komt 's nachts zijn kamer binnen. Zij bedrijven de liefde. s' Morgens is zij 

echter verdwenen. De volgende dag haalt hij het schilderij in de kerk op. De Madonna op het schilderij lijkt als twee 

druppels water op de geheimzinnige vrouw. Volgens de deken is dit een heks die in vijftiende eeuw verbrand werd en wiens 

dood men nu nog tijdens het carnaval viert. 1971

20/12/2022 0:40 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.

20/12/2022 0:55 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

20/12/2022 1:55 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

20/12/2022 2:25 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

20/12/2022 2:55 Documentairereeks Frans Verhoeven Madeira, Parel van de Atlantische Oceaan - 10delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast 

Frans Verhoeven.

20/12/2022 3:55 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

20/12/2022 4:45 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 3

20/12/2022 5:05 Wijnland - China China, De wijngaarden van de Himalaya

20/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Birgitte wordt leider van de Nieuwe Democraten, met Katrine als perssecretaris. Bij TV1 wordt Torben uitgedaagd door 

het nieuwe bestuurslid Alex Hjort.

20/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8547 Eric overrompelt Carter door hem om een gunst te vragen. Wyatt stoort Justin als hij het zichzelf makkelijk maakt in 

Bills kantoor.

20/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13338 Nu Abigail weet dat ze Andre heeft vermoord, probeert Chad uit te zoeken wat er daarna is gebeurd. Gabby wil met Stefan 

praten. Kate weigert Vivians partner te zijn en besluit Vivians plan zelf over te nemen. Rafe gaat Gabi opzoeken in 

de gevangenis en vertelt haar over Abigails diagnose. Ondertussen gaan Jennifer en JJ naar het politiebureau om uit 

te zoeken wat er met Abigail aan de hand is. Eli bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis.

20/12/2022 8:00 De Rolkrant 20.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

20/12/2022 9:55 Op weg naar Kerstmis Op weg naar Kerstmis

20/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

20/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

20/12/2022 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, ...

20/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten proberen een woordvoerder voor integratiezaken te vinden, terwijl Birgitte thuis veranderingen 

doorvoert vanwege haar nieuwe financiële situatie.

20/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13338 Nu Abigail weet dat ze Andre heeft vermoord, probeert Chad uit te zoeken wat er daarna is gebeurd. Gabby wil met Stefan 

praten. Kate weigert Vivians partner te zijn en besluit Vivians plan zelf over te nemen. Rafe gaat Gabi opzoeken in 

de gevangenis en vertelt haar over Abigails diagnose. Ondertussen gaan Jennifer en JJ naar het politiebureau om uit 

te zoeken wat er met Abigail aan de hand is. Eli bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis.

20/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 5. Seizoen 4. Taxichauffeur Dan, die banden heeft met minimaal twee van de slachtoffers, spoort zijn familie op. 



Saga neemt een ondoordachte beslissing die Henrik diep raakt. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

20/12/2022 14:10 Congo Express Ex-huurling Jean de Congolees runt café 'Congo Express' in een groezelige volksbuurt van een grootstad. De film volgt 

de amoureuze, dramatische en niet zelden ook komische avonturen levens van diverse personen in die buurt via 

verschillende verhaallijnen. Tevens wordt een bijzonder beeld geschetst van de jaren '80 in Antwerpen. Een van de favoriete 

Vlaamse films van Robbe De Hert!  

Met o.a.: François Beuckelaers, Marc Van Eeghem, Marc Peeters en Chris Cauwenberghs, 1986 

20/12/2022 15:30 Op de Sofa met Seka Op de Sofa met Seka

20/12/2022 16:05 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 2

20/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8547 Eric overrompelt Carter door hem om een gunst te vragen. Wyatt stoort Justin als hij het zichzelf makkelijk maakt in 

Bills kantoor.

20/12/2022 17:15 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue - CHINESE CAPRIOLEN (afl. 20) - In China is een restaurantbezoek voor westerlingen 

zoals Lewie een hele belevenis. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingrediënten van een echte revue, zoals die

elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest. 

20/12/2022 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, ...

20/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13339 Vivian en Kate blijven vechten om het pistool, en Stefan hoort het afgaan. Rafe ondervraagt Kate. Stefan beschimpt haar. 

Kayla onthult het nieuws over Vivian. Abigail staat erop een verklaring af te leggen aan Hope over de moord op Andre 

om te proberen Gabi vrij te krijgen. 

20/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8548 Quinn is boos op Brooke, omdat zij Eric tegen haar probeert op te zetten. Paris twijfelt of ze Eric en Zoe de waarheid over 

Quinn en Carter zal vertellen.

20/12/2022 19:00 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

20/12/2022 19:30 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

20/12/2022 20:00 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

20/12/2022 21:00 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

20/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten proberen een woordvoerder voor integratiezaken te vinden, terwijl Birgitte thuis veranderingen 

doorvoert vanwege haar nieuwe financiële situatie.

20/12/2022 23:25 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

20/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/12/2022 23:55 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

21/12/2022 0:15 Congo Express Ex-huurling Jean de Congolees runt café 'Congo Express' in een groezelige volksbuurt van een grootstad. De film volgt 

de amoureuze, dramatische en niet zelden ook komische avonturen levens van diverse personen in die buurt via 

verschillende verhaallijnen. Tevens wordt een bijzonder beeld geschetst van de jaren '80 in Antwerpen. Een van de favoriete 

Vlaamse films van Robbe De Hert!  

Met o.a.: François Beuckelaers, Marc Van Eeghem, Marc Peeters en Chris Cauwenberghs, 1986 

21/12/2022 1:40 Lekker Weg Lot et Garonne. Een mooie streek, heel dunbevolkt en nog niet zo overrompeld door toeristen als het verdere zuiden.

21/12/2022 2:05 Een partner in de lucht  Jagen met roofvogels is een kunst die weinig mensen kennen. In deze film wordt het proces van training en jagen in beeld 



gebracht. Hector Vansina (Breedbeeld)

21/12/2022 2:30 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

21/12/2022 3:00 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

21/12/2022 4:00 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

21/12/2022 5:05 Wijnland - Kroatië Kroatië, De wijn komt op in het Oosten.

21/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten proberen een woordvoerder voor integratiezaken te vinden, terwijl Birgitte thuis veranderingen 

doorvoert vanwege haar nieuwe financiële situatie.

21/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8548 Quinn is boos op Brooke, omdat zij Eric tegen haar probeert op te zetten. Paris twijfelt of ze Eric en Zoe de waarheid over 

Quinn en Carter zal vertellen.

21/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13339 Vivian en Kate blijven vechten om het pistool, en Stefan hoort het afgaan. Rafe ondervraagt Kate. Stefan beschimpt haar. 

Kayla onthult het nieuws over Vivian. Abigail staat erop een verklaring af te leggen aan Hope over de moord op Andre 

om te proberen Gabi vrij te krijgen. 

21/12/2022 8:00 De Rolkrant 21.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

21/12/2022 9:55 Op weg naar Kerstmis Op weg naar Kerstmis

21/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

21/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

21/12/2022 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, ...

21/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 Birgitte en de Nieuwe Democraten zitten omhoog met de Deense varkensproductie. Katrine en Kasper maken ruzie en hij wil 

dat ze zijn huissleutels teruggeeft.

21/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13339 Vivian en Kate blijven vechten om het pistool, en Stefan hoort het afgaan. Rafe ondervraagt Kate. Stefan beschimpt haar. 

Kayla onthult het nieuws over Vivian. Abigail staat erop een verklaring af te leggen aan Hope over de moord op Andre 

om te proberen Gabi vrij te krijgen. 

21/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 6. Seizoen 4. Een uitgebreide flashback toont hoe een dode man die Tommy heet alle losse eindjes van deze zaak 

aan elkaar knoopt. Maar wie de moordenaar is, blijft een mysterie. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 

2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

21/12/2022 14:10 Hete vuren Cinema Eclips

21/12/2022 15:05 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

21/12/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 3

21/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8548 Quinn is boos op Brooke, omdat zij Eric tegen haar probeert op te zetten. Paris twijfelt of ze Eric en Zoe de waarheid over 

Quinn en Carter zal vertellen.

21/12/2022 17:20 Toeristische Gidsengroepering Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen vzw

21/12/2022 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, ...



21/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13340 Brady heeft een droom over de terugkeer van Theresa naar hem, maar stelt Eve gerust. Daarvoor botst Victor met Maggie 

over de relatie tussen Eve en Brady. Theresa en Chloe spannen samen om El Fideo ten val te brengen. 

Lucas controleert Kate.

21/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8549 Finn en een verloskundige staan Steffy bij als de bevalling begint. Brooke is achterdochtig als ze een gesprek opvangt 

waarin Quinn Paris bedreigt.

21/12/2022 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

21/12/2022 19:25 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

21/12/2022 19:45 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 5

21/12/2022 20:45 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 3

21/12/2022 21:05 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

21/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

21/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 Birgitte en de Nieuwe Democraten zitten omhoog met de Deense varkensproductie. Katrine en Kasper maken ruzie en hij wil 

dat ze zijn huissleutels teruggeeft.

21/12/2022 23:25 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

21/12/2022 23:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/12/2022 0:05 Louisa, een woord van liefde In de periode even voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vlucht de kleine Isabelle uit het weesthuis. Zij ontmoet 

Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. Ze worden op een kasteel 

ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest van Louisa, de dochter van een rijke industrieel, op te vrolijken. 

Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt, 

komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar milieu. 

1972. Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Willeke van Ammelrooy, Hugo Metsers en Joris Collet

22/12/2022 2:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

22/12/2022 2:25 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

22/12/2022 2:45 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 5

22/12/2022 3:45 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 3

22/12/2022 4:00 Stapland Stapland - De Dingle Way & de Kerry Way (Ierland)

22/12/2022 5:05 Wijnland - Indië Indië, De onstuitbare mars van de wijn

22/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Birgitte en de Nieuwe Democraten zitten omhoog met de Deense varkensproductie. Katrine en Kasper maken ruzie en hij wil 

dat ze zijn huissleutels teruggeeft.

22/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8549 Finn en een verloskundige staan Steffy bij als de bevalling begint. Brooke is achterdochtig als ze een gesprek opvangt 

waarin Quinn Paris bedreigt.

22/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13340 Brady heeft een droom over de terugkeer van Theresa naar hem, maar stelt Eve gerust. Daarvoor botst Victor met Maggie 

over de relatie tussen Eve en Brady. Theresa en Chloe spannen samen om El Fideo ten val te brengen. 

Lucas controleert Kate.

22/12/2022 8:00 De Rolkrant 22.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

22/12/2022 9:55 Op weg naar Kerstmis Op weg naar Kerstmis

22/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

22/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

22/12/2022 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, ...

22/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 De sekshandel wordt een hot issue en de Nieuwe Democraten moeten hier snel meer over weten. Alex confronteert Torben 

met zijn affaire met Pia.

22/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13340 Brady heeft een droom over de terugkeer van Theresa naar hem, maar stelt Eve gerust. Daarvoor botst Victor met Maggie 



over de relatie tussen Eve en Brady. Theresa en Chloe spannen samen om El Fideo ten val te brengen. 

Lucas controleert Kate.

22/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 7. Seizoen 4. Christoffer ontvlucht het dorp en gaat meteen naar de Zweedse politie. Dit leidt tot een 

langverwachte onthulling rond de vermiste dochters van Henrik. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.

22/12/2022 14:05 Jongens die een vlag kunnen dragen In elk jeugdkamp wordt bij de vlag een wacht geplaatst. Op een K.S.A.- kamp in de Kempen verlaat, na een bewogen 

sluipspel, de jonge vlaggewacht Drats zijn post om te gaan zwemmen. Ondertussen wordt de vlag gestolen. 

22/12/2022 15:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1987-1989

22/12/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 4

22/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

22/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8549 Finn en een verloskundige staan Steffy bij als de bevalling begint. Brooke is achterdochtig als ze een gesprek opvangt 

waarin Quinn Paris bedreigt.

22/12/2022 17:20 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

22/12/2022 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, ...

22/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13341 Victor probeert Brady te overtuigen niet met Eve te trouwen omdat er nog steeds een kans is dat Theresa terugkomt bij Tate 

en hem. Chloe ontmoet Mateo. Ondertussen is Theresa verbijsterd als ze oog in oog staat met Xander. Ze probeert hem 

te overhalen haar te helpen. Leo hoort over Vivian en veronderstelt dat dit betekent dat hij niet langer hoeft door te gaan 

met Vivian's plan. 

22/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8550 Brooke onderbreekt een belangrijk moment tussen Eric en Quinn. Steffy en Finn zijn dolgelukkig met de geboorte

van hun zoontje.

22/12/2022 19:05 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

22/12/2022 19:45 Evrard ervaart Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

22/12/2022 20:20 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

22/12/2022 20:45 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

22/12/2022 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

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

22/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 De sekshandel wordt een hot issue en de Nieuwe Democraten moeten hier snel meer over weten. Alex confronteert Torben 

met zijn affaire met Pia.

22/12/2022 23:25 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

22/12/2022 23:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/12/2022 0:00 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

23/12/2022 0:15 Jongens die een vlag kunnen dragen In elk jeugdkamp wordt bij de vlag een wacht geplaatst. Op een K.S.A.- kamp in de Kempen verlaat, na een bewogen 

sluipspel, de jonge vlaggewacht Drats zijn post om te gaan zwemmen. Ondertussen wordt de vlag gestolen. 

23/12/2022 1:40 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

23/12/2022 2:35 En Route Handen uit de mouwen Afl. 6 - Handen uit de mouwen - Nepal 2 - Winnaar Prijs Lanzarote

23/12/2022 3:10 Evrard ervaart Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

23/12/2022 3:50 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn



23/12/2022 4:45 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

23/12/2022 5:05 Wijnland - Thailand Thailand, De tropische wijngaarden

23/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 De sekshandel wordt een hot issue en de Nieuwe Democraten moeten hier snel meer over weten. Alex confronteert Torben 

met zijn affaire met Pia.

23/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8550 Brooke onderbreekt een belangrijk moment tussen Eric en Quinn. Steffy en Finn zijn dolgelukkig met de geboorte

van hun zoontje.

23/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13341 Victor probeert Brady te overtuigen niet met Eve te trouwen omdat er nog steeds een kans is dat Theresa terugkomt bij Tate 

en hem. Chloe ontmoet Mateo. Ondertussen is Theresa verbijsterd als ze oog in oog staat met Xander. Ze probeert hem 

te overhalen haar te helpen. Leo hoort over Vivian en veronderstelt dat dit betekent dat hij niet langer hoeft door te gaan 

met Vivian's plan. 

23/12/2022 8:00 De Rolkrant 23.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

23/12/2022 9:55 Op weg naar Kerstmis Op weg naar Kerstmis

23/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

23/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

23/12/2022 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, ...

23/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 Søren Ravn komt bij de Nieuwe Democraten. Bij Birgitte wordt een voorstadium van borstkanker vastgesteld. Torben staat 

voor uitdagingen bij TV1 en in zijn huwelijk

23/12/2022 12:00 De Dingen Des Levens Afl. 13341 Victor probeert Brady te overtuigen niet met Eve te trouwen omdat er nog steeds een kans is dat Theresa terugkomt bij Tate 

en hem. Chloe ontmoet Mateo. Ondertussen is Theresa verbijsterd als ze oog in oog staat met Xander. Ze probeert hem 

te overhalen haar te helpen. Leo hoort over Vivian en veronderstelt dat dit betekent dat hij niet langer hoeft door te gaan 

met Vivian's plan. 

23/12/2022 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/12/2022 13:05 The Bridge seizoen 4 Aflevering 8. Seizoen 4. Nadat Saga een bekentenis heeft losgekregen, ontdekt ze dat de moordenaar een handlanger heeft 

en dat er nog één doelwit op hun lijstje staat. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden 

door een brug maar verbonden door criminaliteit.

23/12/2022 14:05 Na de liefde De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste 

Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.

Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos 

in Brussel rond. 1983. 

23/12/2022 15:20 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

23/12/2022 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 5

23/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8550 Brooke onderbreekt een belangrijk moment tussen Eric en Quinn. Steffy en Finn zijn dolgelukkig met de geboorte

van hun zoontje.

23/12/2022 17:20 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

23/12/2022 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, ...

23/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13342 Theresa sluit een deal met één duivel (Xander) om aan een andere (Mateo) te ontsnappen, maar helaas... moet ze Chloe 

achterlaten. Eve en Brady zijn enthousiast over hun verloving en brengen het goede nieuws aan John, die later Theresa ter sprake 

brengt. Steve vraagt Roman om een gunst - om zijn baan bij Black Patch aan te nemen. Later ontmoet Marlena John en hoort over 

de verloving van Brady en Eve.

23/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8551 Donna belooft Katie en Will te steunen nu Bill in de gevangenis zit. Eric doet zijn best een dreigende clash tussen Quinn en 

Brooke te voorkomen.

23/12/2022 19:00 Toeristische Gidsengroepering Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen vzw

23/12/2022 19:15 Opgetuigd opgetogen Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers,  van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld

23/12/2022 19:35 Op Bezoek: Zonhoven De Wijers Zonhoven De Wijers in Limburg natuurlijk - Film van Roland Rondou

23/12/2022 20:00 Mensen van overal Mensen van overal

23/12/2022 20:25 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen

23/12/2022 20:45 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen

23/12/2022 21:00 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

23/12/2022 21:30 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

23/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 Søren Ravn komt bij de Nieuwe Democraten. Bij Birgitte wordt een voorstadium van borstkanker vastgesteld. Torben staat 

voor uitdagingen bij TV1 en in zijn huwelijk

23/12/2022 23:25 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

23/12/2022 23:50 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

24/12/2022 0:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/12/2022 0:30 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

24/12/2022 0:50 Na de liefde De antiekwinkel van Gérard zou hem van alle materiële zorgen moeten bevrijden zodat hij zijn droom, om de grootste 

Nederlandstalige roman aller tijden te schrijven, kan waarmaken. Jammer genoeg geraakt die roman maar niet af.

Gérard kan niet met geld omgaan zodat hij voortdurend in financiële moeilijkheden verkeert. Vaak loopt hij doelloos 

in Brussel rond. 1983. 

24/12/2022 2:20 Toeristische Gidsengroepering Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen vzw

24/12/2022 2:30 Opgetuigd opgetogen Opgetuigd opgetogen,Garnaalvissers,  van Jürgen Depoorter, Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën - Breedbeeld

24/12/2022 2:55 Op Bezoek: Zonhoven De Wijers Zonhoven De Wijers in Limburg natuurlijk - Film van Roland Rondou

24/12/2022 3:15 Mensen van overal Mensen van overal

24/12/2022 3:40 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen

24/12/2022 4:00 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

24/12/2022 4:30 Lazarote, De vulkaanwijn Lazarote, De vulkaanwijn

24/12/2022 5:05 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

24/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Søren Ravn komt bij de Nieuwe Democraten. Bij Birgitte wordt een voorstadium van borstkanker vastgesteld. Torben staat 

voor uitdagingen bij TV1 en in zijn huwelijk

24/12/2022 6:45 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 7

24/12/2022 7:15 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

24/12/2022 8:00 De Rolkrant 24.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

24/12/2022 9:50 Op weg naar Kerstmis Op weg naar Kerstmis

24/12/2022 10:05 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022



24/12/2022 10:25 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, ...

24/12/2022 10:30 Kerst met Luk Callens en Anne Cambier Kerstspecial Luk Callens en Anne Cambier 

24/12/2022 11:00 Clips à la carte: Kerstavond Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Kerstavond. Programma van Michel Follet

24/12/2022 11:25 Yesterday: Kerstmis Yesterday: Kerstmis 2022

24/12/2022 12:00 Cultuurkanaal Kerst Cultuurkanaal - Kerst

24/12/2022 12:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/12/2022 12:55 Kerstavond met Bobby Setter Band Live Kerstavond met Bobby Setter Band Live 

24/12/2022 14:00 The Maria Lang Mysteries Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner. 

Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden 

waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken. 

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

24/12/2022 15:40 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 6

24/12/2022 16:00 Kerstmisfilm Kerstmisfilm - Charles Dickens 1935

24/12/2022 17:05 Clips à la carte: Kerstavond Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Kerstavond. Programma van Michel Follet

24/12/2022 17:30 Gorongasa park 4 Gorongasa park 

24/12/2022 18:10 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

24/12/2022 19:00 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, ...

24/12/2022 19:05 Kerstmisboom : Komisch Kerstmisboom : Komisch

24/12/2022 19:20 Will Ferdy Korte documentaire over Will Ferdy die op 8 november 2022 is overleden

24/12/2022 19:45 MuziekSpecial: Will Ferdy Concert Will Ferdy - eerbetoon nav overlijden op 8 november 2022

24/12/2022 21:20 Clips à la carte: Kerstavond Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Kerstavond. Programma van Michel Follet

24/12/2022 21:50 André Rieu Kerst met André Rieu 

25/12/2022 0:00 Middernachtmis Kerstmis Middernachtmis Kerstmis 

25/12/2022 0:50 The Maria Lang Mysteries Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor een kerstdiner. 

Een knappe blondine, Barbara Sandell klopt aan en vertelt dat haar man vermist is. Hij wordt vermoord teruggevonden 

waardoor het rustig dorp op Kerstmis plots in rep en roer staat en Christer Wijk komt de moord onderzoeken. 

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

25/12/2022 2:35 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

25/12/2022 3:35 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

25/12/2022 4:35 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen

25/12/2022 4:50 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen

25/12/2022 5:10 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen

25/12/2022 5:35 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen

25/12/2022 5:50 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van zee tot bord - Toerisme Vlaanderen

25/12/2022 6:05 André Rieu Kerst met André Rieu 

25/12/2022 8:00 De Rolkrant 25.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/12/2022 9:00 MuziekSpecial: Hallelujah Hallelujah



25/12/2022 9:10 Dieren in de kersstal Betekenis van dieren in de kersstal - Andy Penne

25/12/2022 9:20 Kerstmis en het licht van Bethlehem Kerstmis en het licht van Bethlehem - Andy Penne

25/12/2022 9:30 Kerstviering vanuit de Abdij van Averbode Kerstviering vanuit de Abdij van Averbode 2022

25/12/2022 10:44 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

25/12/2022 10:45 De Wensenboom Ochtend: Kerstdag 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, ...

25/12/2022 10:50 Clips à la carte: Kerstdag Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Kerstdag. Programma van Michel Follet

25/12/2022 11:15 De Herkenwijsjes - Kerst Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Kerstspecial

25/12/2022 11:45 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen - Kerstmis deel 1/2

25/12/2022 12:00 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

25/12/2022 12:40 Pareltjes van muziek: Kerst Pareltjes van muziek

25/12/2022 13:40 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

25/12/2022 15:20 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

25/12/2022 16:55 Clips à la carte: Kerstdag Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Kerstdag. Programma van Michel Follet

25/12/2022 17:20 De Herkenwijsjes - Kerst Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Kerstspecial

25/12/2022 17:55 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, ...

25/12/2022 18:10 Mieke, een carrière Mieke, een carrière

25/12/2022 18:35 Mieke, een carrière Mieke, een carrière

25/12/2022 19:00 Mieke, een carrière Mieke, een carrière

25/12/2022 19:25 Mieke, een carrière Mieke, een carrière

25/12/2022 19:50 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

25/12/2022 20:50 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

25/12/2022 21:45 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen

25/12/2022 22:05 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boon tot praline - Toerisme Vlaanderen

25/12/2022 22:30 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

25/12/2022 23:30 Clips à la carte: Kerstdag Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Kerstdag. Programma van Michel Follet

25/12/2022 23:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/12/2022 0:05 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

26/12/2022 1:45 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

26/12/2022 3:20 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

26/12/2022 4:20 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

26/12/2022 5:20 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van hop tot bier - Toerisme Vlaanderen



26/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Søren Ravn komt bij de Nieuwe Democraten. Bij Birgitte wordt een voorstadium van borstkanker vastgesteld. Torben staat 

voor uitdagingen bij TV1 en in zijn huwelijk

26/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8551 Donna belooft Katie en Will te steunen nu Bill in de gevangenis zit. Eric doet zijn best een dreigende clash tussen Quinn en 

Brooke te voorkomen.

26/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13342 Theresa sluit een deal met één duivel (Xander) om aan een andere (Mateo) te ontsnappen, maar helaas... moet ze Chloe 

achterlaten. Eve en Brady zijn enthousiast over hun verloving en brengen het goede nieuws aan John, die later Theresa ter sprake 

brengt. Steve vraagt Roman om een gunst - om zijn baan bij Black Patch aan te nemen. Later ontmoet Marlena John en hoort over 

de verloving van Brady en Eve.



Aflevering 4. Seizoen 4. Een vader wordt gemanipuleerd door de man die zijn dochter aanviel. Nu het aantal doden oploopt, ziet Saga een patroon en stelt dat er meer slachtoffers zullen vallen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit.


