
26/12/2022 8:00 De Rolkrant 26.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/12/2022 9:00 Vieringen Viering tweede kerstdag

26/12/2022 9:50 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

26/12/2022 9:55 Tweede Kerstdag met Bobby Setter Band Live Tweede kerstdag met Bobby Setter Band Live -  Uitgebreide kerstspecial 

26/12/2022 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, ...

26/12/2022 11:05 Clips à la carte: Tweede Kerstdag Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Tweede Kerstdag. Programma van Michel Follet

26/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 Er worden verkiezingen uitgeschreven en de Nieuwe Democraten moeten zich snel voorbereiden. Birgitte heeft het moeilijk 

na de operatie en behandeling en stort in op tv.

26/12/2022 12:25 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.

26/12/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/12/2022 13:10 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen - Kerstmis deel 2/2

26/12/2022 13:45 Yesterday: Kerstmis Yesterday: Kerstmis 2022

26/12/2022 14:20 Brugge Die Stille Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog 

uitsluitend voor de herinnering aan zijn overleden echtgenote. Telkens wanneer de zwaarmoedigheid ondragelijk wordt, 

gaat hij wandelen langs de Brugse reien, waar alles hem aan zijn vroegere geliefde herinnert. Op een van zijn eenzame 

tochten door Brugge ontmoet hij een jonge balletdanseres die sprekend op zijn vrouw lijkt. Dit brengt de man volledig 

in de war. 1981. Geregisseerd door Roland Verhavert met Chris Boni, Idwig Stephane en Magda Lesage

26/12/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

26/12/2022 16:25 Clips à la carte: Tweede Kerstdag Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Tweede Kerstdag. Programma van Michel Follet

26/12/2022 16:50 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 17:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 5

26/12/2022 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, ...

26/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13343 Chad en Abigail overleggen met Justin over haar zaak rond de moord op Andre. Nadat ze heeft vernomen dat Gabi in elkaar 

is geslagen in de gevangenis, daagt Abigail op om haar vriend te ontmoeten. Stefan ontslaat Kate en schopt haar 

het huis uit. Rafe vertelt Gabi dat Abigail bekende Andre te hebben vermoord. Justin vertelt Rafe dat Belle een brief heeft 

gestuurd om hen onder druk te zetten over de nietigverklaring van Hope.

26/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8552 Thomas wordt geconfronteerd met de gevolgen als Justin wraak zweert tegen Bill. Eric valt uit tegen Quinn vanwege 

haar verraad.

26/12/2022 19:00 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

26/12/2022 19:35 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

26/12/2022 20:05 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Zuid-Afrika

26/12/2022 21:00 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

26/12/2022 21:50 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 4

26/12/2022 22:05 Clips à la carte: Tweede Kerstdag Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Tweede Kerstdag. Programma van Michel Follet



26/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 Er worden verkiezingen uitgeschreven en de Nieuwe Democraten moeten zich snel voorbereiden. Birgitte heeft het moeilijk 

na de operatie en behandeling en stort in op tv.

26/12/2022 23:25 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

26/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/12/2022 0:05 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

André Le Nôtre  om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra 

in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een grote 

gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette 

een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie, 

groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever. 

Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.

27/12/2022 2:05 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

27/12/2022 2:35 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

27/12/2022 3:05 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Zuid-Afrika

27/12/2022 4:00 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

27/12/2022 4:50 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 4

27/12/2022 5:05 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

27/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Er worden verkiezingen uitgeschreven en de Nieuwe Democraten moeten zich snel voorbereiden. Birgitte heeft het moeilijk 

na de operatie en behandeling en stort in op tv.

27/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8552 Thomas wordt geconfronteerd met de gevolgen als Justin wraak zweert tegen Bill. Eric valt uit tegen Quinn vanwege 

haar verraad.

27/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13343 Chad en Abigail overleggen met Justin over haar zaak rond de moord op Andre. Nadat ze heeft vernomen dat Gabi in elkaar 

is geslagen in de gevangenis, daagt Abigail op om haar vriend te ontmoeten. Stefan ontslaat Kate en schopt haar 

het huis uit. Rafe vertelt Gabi dat Abigail bekende Andre te hebben vermoord. Justin vertelt Rafe dat Belle een brief heeft 

gestuurd om hen onder druk te zetten over de nietigverklaring van Hope.

27/12/2022 8:00 De Rolkrant 27.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

27/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

27/12/2022 9:55 Op weg naar het nieuwe jaar Op weg naar het nieuwe jaar - Braambos

27/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

27/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

27/12/2022 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, ...

27/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 Birgitte vertelt haar collega's over haar ziekte en de partij beseft dat er een mol binnen de leiding zit. Torbens vrouw komt 

achter zijn affaire.

27/12/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13343 Chad en Abigail overleggen met Justin over haar zaak rond de moord op Andre. Nadat ze heeft vernomen dat Gabi in elkaar 

is geslagen in de gevangenis, daagt Abigail op om haar vriend te ontmoeten. Stefan ontslaat Kate en schopt haar 

het huis uit. Rafe vertelt Gabi dat Abigail bekende Andre te hebben vermoord. Justin vertelt Rafe dat Belle een brief heeft 

gestuurd om hen onder druk te zetten over de nietigverklaring van Hope.

27/12/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



27/12/2022 13:10 Howards End Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij, 

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

in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. 1992

27/12/2022 15:30 Op de Sofa met Seka Raf Willems - Het gouden boek van de Beker met de Grote Oren 1956-1992

27/12/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

27/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8552 Thomas wordt geconfronteerd met de gevolgen als Justin wraak zweert tegen Bill. Eric valt uit tegen Quinn vanwege 

haar verraad.

27/12/2022 17:20 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue - EEN FLINKE BABY (Afl. 24) - Waar is de tijd van de kroostrijke gezinnen, toen een  

kinderwagen haast jaarlijks met alweer een nieuwe baby gevuld werd? Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie 

ingrediënten van een echte revue, zoals die elk jaar gespeeld wordt in Deurne-Diest. 

27/12/2022 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, ...

27/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13344 Abigail bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis en verontschuldigt zich voor alles wat ze haar heeft aangedaan. 

Ze belooft er alles aan te doen om haar zo snel mogelijk vrij te krijgen. Kate is van streek als een politierapport niet in haar 

voordeel is. Rafe staat op het punt de documenten voor de nietigverklaring te tekenen, maar Hope houdt hem tegen.

27/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8553 Paris vertelt de diep gekwetste Zoe de waarheid over Carters affaire met Quinn. Justin probeert meteen een einde te maken 

aan Hopes vermoedens als ze een aanwijzing vindt over Thomas.

27/12/2022 19:05 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied 

met de motor. Typische streekproducten.

27/12/2022 19:30 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

27/12/2022 20:00 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

27/12/2022 21:00 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

27/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 Birgitte vertelt haar collega's over haar ziekte en de partij beseft dat er een mol binnen de leiding zit. Torbens vrouw komt 

achter zijn affaire.

27/12/2022 23:25 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

27/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/12/2022 0:05 Witse De Film Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.

28/12/2022 1:50 (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.

28/12/2022 2:05 Lekker Weg Bezoek aan La Drôme Provençale , een minder drukbezocht deel van de Provence. Lavendelvelden. Ideaal gebied met 

de motor. Typische streekproducten.

28/12/2022 2:30 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

28/12/2022 3:00 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

28/12/2022 4:00 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

28/12/2022 5:00 (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.

28/12/2022 5:05 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

28/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Birgitte vertelt haar collega's over haar ziekte en de partij beseft dat er een mol binnen de leiding zit. Torbens vrouw komt 

achter zijn affaire.

28/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8553 Paris vertelt de diep gekwetste Zoe de waarheid over Carters affaire met Quinn. Justin probeert meteen een einde te maken 

aan Hopes vermoedens als ze een aanwijzing vindt over Thomas.

28/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13344 Abigail bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis en verontschuldigt zich voor alles wat ze haar heeft aangedaan. 

Ze belooft er alles aan te doen om haar zo snel mogelijk vrij te krijgen. Kate is van streek als een politierapport niet in haar 

voordeel is. Rafe staat op het punt de documenten voor de nietigverklaring te tekenen, maar Hope houdt hem tegen.

28/12/2022 8:00 De Rolkrant 28.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

28/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

28/12/2022 9:55 Op weg naar het nieuwe jaar Op weg naar het nieuwe jaar - Braambos 

28/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

28/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

28/12/2022 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, ...

28/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten zijn succesvol in de verkiezingscampagne. Birgitte doet het goed in een debat tegen Kruse en 

Torben haalt uit bij TV1.

28/12/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13344 Abigail bezoekt Gabi in de ziekenboeg van de gevangenis en verontschuldigt zich voor alles wat ze haar heeft aangedaan. 

Ze belooft er alles aan te doen om haar zo snel mogelijk vrij te krijgen. Kate is van streek als een politierapport niet in haar 

voordeel is. Rafe staat op het punt de documenten voor de nietigverklaring te tekenen, maar Hope houdt hem tegen.

28/12/2022 13:05 Pareltjes van muziek: Kerst Pareltjes van muziek: Kerst

28/12/2022 13:06 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/12/2022 14:10 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

28/12/2022 14:55 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen - Kerstmis

28/12/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

28/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8553 Paris vertelt de diep gekwetste Zoe de waarheid over Carters affaire met Quinn. Justin probeert meteen een einde te maken 

aan Hopes vermoedens als ze een aanwijzing vindt over Thomas.

28/12/2022 17:20 Uw verhaal: Gene Thomas Dorine Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

28/12/2022 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, ...

28/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13345 Abigail confronteert Stefan ermee dat hij met Gabby geslapen heeft. Xander brengt Theresa naar huis bij een dankbare 

Victor. Brady en Eve bespreken hun toekomst. John vertelt Steve over een nieuw bedrijf dat een bionisch oog ontwikkeld 

heeft. Hij hoopt dat hij ooit zal kunnen zien hoe John Marlena op het gangpad begeleid.

28/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8554 Wyatt is gefrustreerd en zet vraagtekens bij Justins plan om Bill en Liam vrij te krijgen. Hope gaat stiekem achter Justin aan 

en is geschokt als ze ziet dat hij Thomas gevangenhoudt.

28/12/2022 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

28/12/2022 19:25 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2



28/12/2022 19:45 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 6

28/12/2022 20:45 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 4

28/12/2022 21:05 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

28/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

28/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten zijn succesvol in de verkiezingscampagne. Birgitte doet het goed in een debat tegen Kruse en 

Torben haalt uit bij TV1.

28/12/2022 23:25 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

28/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/12/2022 0:05 Soleil des hyènes Sinds hun onafhankelijkheid zetten landen als Tunesië, Marokko en vele anderen zwaar in op de toeristenindustrie als 

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

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

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

29/12/2022 1:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

29/12/2022 2:20 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2

29/12/2022 2:40 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 6

29/12/2022 3:40 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 4

29/12/2022 4:00 Stapland Stapland - De Lechweg (Oostenrijk)

29/12/2022 5:05 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

29/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 De Nieuwe Democraten zijn succesvol in de verkiezingscampagne. Birgitte doet het goed in een debat tegen Kruse en 

Torben haalt uit bij TV1.

29/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8554 Wyatt is gefrustreerd en zet vraagtekens bij Justins plan om Bill en Liam vrij te krijgen. Hope gaat stiekem achter Justin aan 

en is geschokt als ze ziet dat hij Thomas gevangenhoudt.

29/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13345 Abigail confronteert Stefan ermee dat hij met Gabby geslapen heeft. Xander brengt Theresa naar huis bij een dankbare 

Victor. Brady en Eve bespreken hun toekomst. John vertelt Steve over een nieuw bedrijf dat een bionisch oog ontwikkeld 

heeft. Hij hoopt dat hij ooit zal kunnen zien hoe John Marlena op het gangpad begeleid.

29/12/2022 8:00 De Rolkrant 29.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

29/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

29/12/2022 9:55 Op weg naar het nieuwe jaar Op weg naar het nieuwe jaar - Braambos - Moslims en christenen (deel 1)

29/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

29/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

29/12/2022 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, ...

29/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/12/2022 11:25 Borgen seizoen 3 Het is verkiezingsdag in Denemarken. De Nieuwe Democraten winnen met overmacht en Birgitte en Jeremy maken 

hun relatie bekend. TV1 ontslaat Torben en Alex neemt ontslag.

29/12/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13345 Abigail confronteert Stefan ermee dat hij met Gabby geslapen heeft. Xander brengt Theresa naar huis bij een dankbare 

Victor. Brady en Eve bespreken hun toekomst. John vertelt Steve over een nieuw bedrijf dat een bionisch oog ontwikkeld 

heeft. Hij hoopt dat hij ooit zal kunnen zien hoe John Marlena op het gangpad begeleid.

29/12/2022 13:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

29/12/2022 13:06 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week



29/12/2022 13:30 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. 1985. Regisseur Hugo Claus met Frank Aendenboom, Jan Decleir en Theu Boermans. 

29/12/2022 15:25 Yesterday: Kerstmis Yesterday: Kerstmis 2022

29/12/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

29/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8554 Wyatt is gefrustreerd en zet vraagtekens bij Justins plan om Bill en Liam vrij te krijgen. Hope gaat stiekem achter Justin aan 

en is geschokt als ze ziet dat hij Thomas gevangenhoudt.

29/12/2022 17:15 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!

29/12/2022 17:30 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

29/12/2022 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, ...

29/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13346 Stefan dreigt ermee om aangifte van mishandeling te doen tegen Chad als Abigail hem in verband brengt met verkrachting. 

Brady is verbijsterd als hij terugkeert uit het ziekenhuis en thuis Theresa vindt die op hem wacht. Xander staat op het punt 

Eve te vertellen dat Theresa terug in Salem is. maar Eric en Jennifer onderbreken hem. Eve vertelt Jennifer dat zij en Brady 

verloofd zijn. Paul vertelt Lucas over zijn vermoeden dat Chloe ontvoerd is door een drugdealer.

29/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8555 Justin voelt zich onder druk gezet als Ridge wil weten waar Thomas uithangt. Hope probeert Thomas te bevrijden voordat 

Justin terugkeert.

29/12/2022 19:00 En Route Handen uit de mouwen En Route Najaar 7

29/12/2022 19:40 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

29/12/2022 20:40 De Daken van Londen De Daken van Londen

29/12/2022 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

29/12/2022 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

29/12/2022 22:25 Borgen seizoen 3 Het is verkiezingsdag in Denemarken. De Nieuwe Democraten winnen met overmacht en Birgitte en Jeremy maken 

hun relatie bekend. TV1 ontslaat Torben en Alex neemt ontslag.

29/12/2022 23:25 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

29/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/12/2022 0:00 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

30/12/2022 0:15 Iron Lady De dementerende Britse oud-premier Margaret Thatcher blikt terug op haar leven. Na toegelaten te zijn aan Somerville 

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

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

onder regie van Phyllida Lloyd.

30/12/2022 2:00 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

30/12/2022 3:00 En Route Norderney -  korte versie En Route Norderney

30/12/2022 3:20 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.



30/12/2022 4:15 De Daken van Londen De Daken van Londen

30/12/2022 5:05 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

30/12/2022 5:40 Borgen seizoen 3 Het is verkiezingsdag in Denemarken. De Nieuwe Democraten winnen met overmacht en Birgitte en Jeremy maken 

hun relatie bekend. TV1 ontslaat Torben en Alex neemt ontslag.

30/12/2022 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8555 Justin voelt zich onder druk gezet als Ridge wil weten waar Thomas uithangt. Hope probeert Thomas te bevrijden voordat 

Justin terugkeert.

30/12/2022 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13346 Stefan dreigt ermee om aangifte van mishandeling te doen tegen Chad als Abigail hem in verband brengt met verkrachting. 

Brady is verbijsterd als hij terugkeert uit het ziekenhuis en thuis Theresa vindt die op hem wacht. Xander staat op het punt 

Eve te vertellen dat Theresa terug in Salem is. maar Eric en Jennifer onderbreken hem. Eve vertelt Jennifer dat zij en Brady 

verloofd zijn. Paul vertelt Lucas over zijn vermoeden dat Chloe ontvoerd is door een drugdealer.

30/12/2022 8:00 De Rolkrant 30.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

30/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

30/12/2022 9:55 Op weg naar het nieuwe jaar Op weg naar het nieuwe jaar - Braambos - Moslims en christenen (deel 2)

30/12/2022 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

30/12/2022 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

30/12/2022 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, ...

30/12/2022 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/12/2022 11:30 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

30/12/2022 12:05 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.

30/12/2022 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 13346 Stefan dreigt ermee om aangifte van mishandeling te doen tegen Chad als Abigail hem in verband brengt met verkrachting. 

Brady is verbijsterd als hij terugkeert uit het ziekenhuis en thuis Theresa vindt die op hem wacht. Xander staat op het punt 

Eve te vertellen dat Theresa terug in Salem is. maar Eric en Jennifer onderbreken hem. Eve vertelt Jennifer dat zij en Brady 

verloofd zijn. Paul vertelt Lucas over zijn vermoeden dat Chloe ontvoerd is door een drugdealer.

30/12/2022 13:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/12/2022 13:15 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 

30/12/2022 14:55 Lachen geblazen Lachen geblazen

30/12/2022 15:15 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

30/12/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

30/12/2022 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/12/2022 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8555 Justin voelt zich onder druk gezet als Ridge wil weten waar Thomas uithangt. Hope probeert Thomas te bevrijden voordat 

Justin terugkeert.

30/12/2022 17:20 Thee Met Een Verhaal 10 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

30/12/2022 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, ...

30/12/2022 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13347 Eve onderbreekt de kus van Brady en Theresa en is verbaasd haar zuster terug te zien in Salem. Ze verneemt het vreselijke 

verhaal van Theresa. Theresa verneemt dat Eve en Brady verloofd zijn. Will vraagt Kayla om hulp voor Rolf. Julie verneemt 

dat Ciara en Tripp een romantische date gepland hebben.

30/12/2022 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8556 Hope is stomverbaasd als Thomas haar vertelt dat Liam niet schuldig is aan Vinny's dood. Luitenant Baker deelt Liam mee 

dat hij wordt overgeplaatst naar de echte gevangenis.

30/12/2022 19:00 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

30/12/2022 19:25 Op Bezoek: Côte Opale Welkom aan de Côte Opale (Franse kust) - Film van Roland Rondou

30/12/2022 20:00 Mensen van overal Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en 

traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.

30/12/2022 20:35 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

30/12/2022 21:00 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

30/12/2022 21:30 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

30/12/2022 22:00 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/12/2022 22:25 Wedden Wedden ,  een film van Dan Key en Chris Devos

30/12/2022 23:05 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 5

30/12/2022 23:25 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

30/12/2022 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/12/2022 23:55 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

31/12/2022 0:15 Schellebelle 1919 Een Vlaamse film die verhaalt over de gebeurtenissen in de voormalige Belgische gemeente Schellebelle, net na de Eerste 

Wereldoorlog. De 16-jarige dochter Coralie heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 25 oorlogswezen in huis genomen, maar ze 

worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het 

op hun boerderij gemunt. Maar de familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen. 2011

31/12/2022 2:00 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

31/12/2022 2:25 Op Bezoek: Côte Opale Welkom aan de Côte Opale (Franse kust) - Film van Roland Rondou

31/12/2022 3:00 Mensen van overal Land of the Unexpectec: Papoea-Nieuw-Guinea is een jong land - slechts 250 jaar oud - gevangen tussen moderniteit en 

traditie. De katholieke Kerk, een missiekerk, blijft groeien en helpt de inwoners om nieuwe kansen te grijpen.

31/12/2022 3:30 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

31/12/2022 3:55 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

31/12/2022 4:25 Lavaux, wijn uit de alpen Lavaux, wijn uit de alpen

31/12/2022 5:05 Wijnland - Italië Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

31/12/2022 5:35 (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.

31/12/2022 5:45 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

31/12/2022 6:15 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.

31/12/2022 6:35 (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.

31/12/2022 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 8

31/12/2022 7:20 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

31/12/2022 8:00 De Rolkrant 31.12 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/12/2022 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

31/12/2022 9:45 Libanon Zesdelige serie - Libanon - eindejaar 2022

31/12/2022 9:50 St-Pieters Basiliek St-Pieters Basiliek te Rome

31/12/2022 10:05 Doek! OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2022

31/12/2022 10:20 Nieuwjaar met Anne Cambier en Justiniani Anne Cambier en Justiniani - Nieuwjaarsconcert van Internationaal vermaarde sopraan Anne Cambier en het barokensemble 

31/12/2022 10:50 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, ...

31/12/2022 11:00 Clips à la carte : Oudejaar Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Oudejaar. Programma van Michel Follet

31/12/2022 11:25 Yesterday: Oudejaarsspecial Oudejaarsspecial: de jaren 50

31/12/2022 12:00 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

31/12/2022 12:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/12/2022 12:55 Oudejaar Bobby Setter Band Live Oudejaar met Bobby Setter Band Live

31/12/2022 14:10 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.

31/12/2022 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

31/12/2022 16:35 Clips à la carte : Oudejaar Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Oudejaar. Programma van Michel Follet

31/12/2022 17:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

31/12/2022 18:00 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

31/12/2022 19:00 Nieuwjaarswensen 2023 Nieuwjaarswensen 2023

31/12/2022 19:15 Lachen geblazen Lachen geblazen op eindejaar

31/12/2022 19:30 Sage Femme Claire (Catherine Frot) is de eerlijkheid zelve. Als vroedvrouw heeft ze haar hele leven gewijd aan anderen. Al bezorgd over 

de aanstaande sluiting van haar materniteit, ziet ze haar leven helemaal overhoop gehaald door de plotse terugkeer van 

Beatrice (Catherine Deneuve), de voormalige maîtresse van haar verdwenen vader. Een grillige en egoïstische vrouw, 

precies haar tegenovergestelde. 2017

31/12/2022 21:25 Clips à la carte : Oudejaar Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Oudejaar. Programma van Michel Follet

31/12/2022 21:45 André Rieu van oud naar nieuw Met André Rieu  van oud naar nieuw

31/12/2022 23:55 Aftellen naar 2023 en wensen 2023 Aftellen naar 2023 en wensen 2023

1/1/2023 0:05 Jan Smit Live in Ahoy Jan Smit Live in Ahoy

1/1/2023 1:00 Pareltjes Oudejaar Pareltjes van muziek  - Oudejaar 2021



1/1/2023 2:30 Lachen geblazen Lachen geblazen in het nieuwe jaar. Welkom 2023 !

1/1/2023 2:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

1/1/2023 3:50 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

1/1/2023 4:45 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

1/1/2023 5:40 Nieuwjaarswensen 2023 Nieuwjaarswensen 2023

1/1/2023 5:50 André Rieu van oud naar nieuw Met André Rieu  van oud naar nieuw

1/1/2023 8:00 De Rolkrant 01.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/1/2023 9:00 MuziekSpecial: Nieuwjaar 2023 Nieuwjaar 2023: Koormuziek

1/1/2023 9:30 Nieuwjaar vanuit de Abdij van Averbode Morgengebed van Nieuwjaar vanuit de Abdij van Averbode

1/1/2023 10:05 MuziekSpecial : Nieuwjaarsconcert Cosy Brass Quartet : nieuwjaarsconcert

1/1/2023 11:05 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

1/1/2023 11:15 De Herkenwijsjes - Nieuwjaar Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Nieuwjaarspecial

1/1/2023 11:45 Clips à la carte : Nieuwjaar Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Nieuwjaar. Programma van Michel Follet

1/1/2023 12:00 Lachen geblazen Lachen geblazen in het nieuwe jaar. Welkom 2023 !

1/1/2023 12:15 Salvatore Adamo Muziekspecial met Salvatore Adamo

1/1/2023 12:55 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

1/1/2023 14:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

1/1/2023 14:35 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.

1/1/2023 16:20 Te Lourdes op de bergen Komedie - Te Lourdes op de bergen,  een film van Dan Key en Chris Devos

1/1/2023 16:55 Clips à la carte : Nieuwjaar Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Nieuwjaar. Programma van Michel Follet

1/1/2023 17:20 De Herkenwijsjes - Nieuwjaar Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen - Nieuwjaarspecial

1/1/2023 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, ...

1/1/2023 18:10 Nieuwjaar Bobby Setter Band Live Herhaling oudejaarspecial Bobby Setter Band Live

1/1/2023 19:50 De Daken van Londen De Daken van Londen

1/1/2023 20:50 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

1/1/2023 21:50 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen

1/1/2023 22:10 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen

1/1/2023 22:30 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

1/1/2023 23:30 Clips à la carte : Nieuwjaar Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Nieuwjaar. Programma van Michel Follet

1/1/2023 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/1/2023 0:05 Kasper in de onderwereld Kasper, een gewezen concertpianist, is een geesteszieke die in Geel in gezinsverband verpleegd wordt. De verstoring van 

zijn geestelijk evenwicht werd veroorzaakt door een alles verwoestend liefdesdrama. Op zekere dag, bij het zien van 

een begrafenis, wordt Kasper plots herinnerd aan die grote liefde in zijn leven. 1979. Jef Van der Heyden , Jos Houben, 

Charles Janssens, Ann Petersen, Susanne Saerens, Max Schnur, Gaston Vandermeulen, Manu Verreth

2/1/2023 1:45 De Daken van Londen De Daken van Londen

2/1/2023 2:40 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

2/1/2023 3:40 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van veld tot tafel - Toerisme Vlaanderen

2/1/2023 4:00 Rondje Gastronomisch Vlaanderen Van boer tot kraam - Toerisme Vlaanderen

2/1/2023 4:15 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

2/1/2023 5:15 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

2/1/2023 5:40 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 2



2/1/2023 5:55 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

2/1/2023 6:20 Short Ski - Dessel (pagadderpad) Short Ski - Dessel (pagadderpad)

2/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8556 Hope is stomverbaasd als Thomas haar vertelt dat Liam niet schuldig is aan Vinny's dood. Luitenant Baker deelt Liam mee 

dat hij wordt overgeplaatst naar de echte gevangenis.

2/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13347 Eve onderbreekt de kus van Brady en Theresa en is verbaasd haar zuster terug te zien in Salem. Ze verneemt het vreselijke 

verhaal van Theresa. Theresa verneemt dat Eve en Brady verloofd zijn. Will vraagt Kayla om hulp voor Rolf. Julie verneemt 

dat Ciara en Tripp een romantische date gepland hebben.




