
2/1/2023 8:00 De Rolkrant 02.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

2/1/2023 9:55 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

2/1/2023 10:00 Een nieuw jaar, een nieuw begin Een nieuw jaar, een nieuw begin - Braambos - aflevering 1

2/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

2/1/2023 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

2/1/2023 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 1/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in 

gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

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

2/1/2023 12:20 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.

2/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/1/2023 13:10 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 1/6

2/1/2023 13:55 Yesterday: Oudejaarsspecial Oudejaarsspecial: de jaren 50

2/1/2023 14:25 Witse De Film Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.

2/1/2023 16:05 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

2/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/1/2023 16:50 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 17:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 7

2/1/2023 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

2/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13348 Chad gaat naar Melinda achter Abigail's rug om. Ondertussen praat Abigail met Jennifer over haar weg naar herstel. 

Rafe krijgt nog een getuigenverklaring van Stefan over Vivian. Ondertussen wordt Kate bezocht door een verschijning van 

Andre. Leo en Kate bespreken hun plannen om Titan te vernietigen. Ondertussen vertelt Sonny Adrienne dat hij en Leo 

elkaar gaan zien. Hij geeft toe dat als Will zijn geheugen terug heeft, hij denkt dat ze een kans maken. Later loopt Sonny 

Leo tegen het lijf, zich niet bewust van de hamer die gaat vallen...

2/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8557 Eric is geschokt en woedend omdat hij door Quinn en Carter is bedrogen. Hope racet tegen de klok om Liam op tijd vrij 

te krijgen.

2/1/2023 19:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

2/1/2023 19:35 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

2/1/2023 20:05 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Slapen Reus

2/1/2023 21:00 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten



2/1/2023 21:50 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 5

2/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

2/1/2023 22:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 1/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in 

gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

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

2/1/2023 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

2/1/2023 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/1/2023 23:45 Witse De Film Een Vlaamse langspeelfilm van Frank Van Mechelen uit 2014, die gebaseerd is op de populaire Vlaamse politieserie Witse.

3/1/2023 1:30 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

3/1/2023 2:30 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

3/1/2023 3:00 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Slapen Reus

3/1/2023 3:50 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

3/1/2023 4:40 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 5

3/1/2023 4:55 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

3/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 1/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in 

gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

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

3/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8557 Eric is geschokt en woedend omdat hij door Quinn en Carter is bedrogen. Hope racet tegen de klok om Liam op tijd vrij 

te krijgen.

3/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13348 Chad gaat naar Melinda achter Abigail's rug om. Ondertussen praat Abigail met Jennifer over haar weg naar herstel. 

Rafe krijgt nog een getuigenverklaring van Stefan over Vivian. Ondertussen wordt Kate bezocht door een verschijning van 

Andre. Leo en Kate bespreken hun plannen om Titan te vernietigen. Ondertussen vertelt Sonny Adrienne dat hij en Leo 

elkaar gaan zien. Hij geeft toe dat als Will zijn geheugen terug heeft, hij denkt dat ze een kans maken. Later loopt Sonny 

Leo tegen het lijf, zich niet bewust van de hamer die gaat vallen...

3/1/2023 8:00 De Rolkrant 03.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

3/1/2023 9:55 Een nieuw jaar, een nieuw begin Een nieuw jaar, een nieuw begin - Braambos - aflevering 2

3/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

3/1/2023 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

3/1/2023 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, ...

3/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/1/2023 11:30 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

3/1/2023 12:05 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971

3/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13348 Chad gaat naar Melinda achter Abigail's rug om. Ondertussen praat Abigail met Jennifer over haar weg naar herstel. 

Rafe krijgt nog een getuigenverklaring van Stefan over Vivian. Ondertussen wordt Kate bezocht door een verschijning van 

Andre. Leo en Kate bespreken hun plannen om Titan te vernietigen. Ondertussen vertelt Sonny Adrienne dat hij en Leo 

elkaar gaan zien. Hij geeft toe dat als Will zijn geheugen terug heeft, hij denkt dat ze een kans maken. Later loopt Sonny 



Leo tegen het lijf, zich niet bewust van de hamer die gaat vallen...

3/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/1/2023 13:05 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 2/6

3/1/2023 13:50 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

3/1/2023 15:40 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

3/1/2023 16:05 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

3/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8557 Eric is geschokt en woedend omdat hij door Quinn en Carter is bedrogen. Hope racet tegen de klok om Liam op tijd vrij 

te krijgen.

3/1/2023 17:20 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue - GEFASCINEERD DOOR TV" (Afl. 25). Toen in de jaren '60 'Bonanza' op het 

wit-zwarte tv-scherm verscheen, keek de volle huiskamer gefascineerd  toe.  Sketches, liedjes en showballet: het zijn de 

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

3/1/2023 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, ...

3/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13349 Sonny vertelt Adrienne dat hij zeker weet dat er een fout is gemaakt. Leo kan hem niet aanklagen voor seksuele intimidatie. 

Justin bekijkt de papieren na een ontmoeting met Xander. Ciara gaat naar Hope, die hoort over de romantische nacht, en ze 

snijdt het onderwerp gevoelig aan met haar dochter. Abigail realiseert zich dat Chad haar schuldbekentenis heeft gebruikt 

om een deal te krijgen van Melinda Trask, zodat Abigail alleen wordt veroordeeld tot therapie. Ze komen Kate tegen en 

Abigail verontschuldigt zich voor de moord op Andre. 

3/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8558 Liam en Hope worden met elkaar herenigd. Eric stelt Carter een opzienbarende en onverwachte eis.

3/1/2023 19:05 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

3/1/2023 19:35 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

3/1/2023 20:00 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

3/1/2023 21:00 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

3/1/2023 22:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

3/1/2023 22:35 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/1/2023 23:00 Lachen geblazen Lachen geblazen

3/1/2023 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

3/1/2023 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/1/2023 23:45 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

4/1/2023 1:35 Vrouwen en mannen van: waar het echte Afrika nog leeft Waar het echte Afrika nog leeft - Leo Janssen



4/1/2023 2:00 Lekker Weg Gard, streek tussen de Camargue en de Cévennes. Gastronomische trip door de regio.

4/1/2023 2:30 Vrouwen en mannen van: Ladakh Het boeddhisme, de mensen en de monniken in Ladakh (Noord-India)

4/1/2023 2:55 Naar de markt Firenze Naar de markt te Firenze (Italië)

4/1/2023 3:55 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

4/1/2023 4:55 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

4/1/2023 5:55 Dierenrijk: Ransuilen en  Ijsvogel Ransuilen en  Ijsvogel - Film van Roland Rondou

4/1/2023 6:10 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

4/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8558 Liam en Hope worden met elkaar herenigd. Eric stelt Carter een opzienbarende en onverwachte eis.

4/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13349 Sonny vertelt Adrienne dat hij zeker weet dat er een fout is gemaakt. Leo kan hem niet aanklagen voor seksuele intimidatie. 

Justin bekijkt de papieren na een ontmoeting met Xander. Ciara gaat naar Hope, die hoort over de romantische nacht, en ze 

snijdt het onderwerp gevoelig aan met haar dochter. Abigail realiseert zich dat Chad haar schuldbekentenis heeft gebruikt 

om een deal te krijgen van Melinda Trask, zodat Abigail alleen wordt veroordeeld tot therapie. Ze komen Kate tegen en 

Abigail verontschuldigt zich voor de moord op Andre. 

4/1/2023 8:00 De Rolkrant 04.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/1/2023 9:00 Vieringen Gebed vanuit De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel - iedere woensdag van 2023

4/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

4/1/2023 9:55 Een nieuw jaar, een nieuw begin Een nieuw jaar, een nieuw begin - Braambos - aflevering 3

4/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

4/1/2023 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

4/1/2023 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, ...

4/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 2/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om 

in gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

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

4/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13349 Sonny vertelt Adrienne dat hij zeker weet dat er een fout is gemaakt. Leo kan hem niet aanklagen voor seksuele intimidatie. 

Justin bekijkt de papieren na een ontmoeting met Xander. Ciara gaat naar Hope, die hoort over de romantische nacht, en 

ze snijdt het onderwerp gevoelig aan met haar dochter. Abigail realiseert zich dat Chad haar schuldbekentenis heeft 

gebruikt om een deal te krijgen van Melinda Trask, zodat Abigail alleen wordt veroordeeld tot therapie. Ze komen Kate 

tegen en Abigail verontschuldigt zich voor de moord op Andre. 

4/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/1/2023 13:05 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 3/6

4/1/2023 13:55 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

4/1/2023 14:40 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt 

zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan 

te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff.

4/1/2023 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

4/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8558 Liam en Hope worden met elkaar herenigd. Eric stelt Carter een opzienbarende en onverwachte eis.

4/1/2023 17:20 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!

4/1/2023 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, ...

4/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13350 Theresa is in de wolken nu ze tijd heeft doorgebracht met Tate. Ze begint zich echter te realiseren dat haar hereniging met 

Brady niet zeker is als hij haar opnieuw vertelt dat hij verliefd is op Eve. Ze worden onderbroken wanneer Marlena arriveert 

met het nieuws dat John en Paul Chloe gaan redden. In Mexico bereiden John en Paul zich voor om Mateo's schuilplaats 

te infiltreren en Chloe te redden. In de ziekenboeg van de gevangenis wacht Lucas met Gabi op bericht van de rechter 

over haar vrijlating.

4/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8559 Liam krijgt te horen dat Thomas hem heeft gered. Bill en Justin krijgen ruzie over Justins mislukte overnamepoging.

4/1/2023 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

4/1/2023 19:25 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

4/1/2023 19:45 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 7

4/1/2023 20:45 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 5

4/1/2023 21:00 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

4/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

4/1/2023 22:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 2/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om 

in gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

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

4/1/2023 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

4/1/2023 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/1/2023 23:45 Diplomatie Op 24 augustus 1944 ligt het lot van de Franse hoofdstad Parijs in handen van generaal Dietrich von Choltitz. Hij bereidt 

zich op bevel van Hitler voor op de vernietiging van Parijs. De Zweedse consul Raoul Nordling tracht de generaal ervan 

te overtuigen om het bevel van Hitler naast zich neer te leggen. 

Een Frans-Duitse dramafilm uit 2014 onder regie van Volker Schlöndorff.

5/1/2023 1:10 We Leaf reizen Olivier en Zoë van We Leaf reizen al een aantal jaren op eigen kracht de wereld rond. Het is volgens hen de puurste manier 

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

5/1/2023 1:50 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

5/1/2023 2:10 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 3

5/1/2023 2:35 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 7

5/1/2023 3:35 De wereld rond De wereld rond - Aflevering 5

5/1/2023 3:50 Stapland Stapland - Het kustpad van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

5/1/2023 4:55 De Alpen  Van Salzburg tot de Königssee - Nationale parken en cultureel erfgoed

5/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 1 (deel 2/2) - Literatuurstudente Puck Ekstedt wordt door haar mentor, professor Hammar uitgenodigd om in 

gezelschap van een kleine vriendengroep Midzomer te vieren in zijn buitenhuisje op een eiland. In het gezelschap bevindt 

zich ook Einar met wie Puck in het geheim een verhouding heeft. Na een romantische avond ontdekken de twee het lichaam 

van een van de gasten. Einar roept de hulp in van zijn vriend, politiecommissaris Christer Wijk.  

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

5/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8559 Liam krijgt te horen dat Thomas hem heeft gered. Bill en Justin krijgen ruzie over Justins mislukte overnamepoging.

5/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13350 Theresa is in de wolken nu ze tijd heeft doorgebracht met Tate. Ze begint zich echter te realiseren dat haar hereniging met 

Brady niet zeker is als hij haar opnieuw vertelt dat hij verliefd is op Eve. Ze worden onderbroken wanneer Marlena arriveert 

met het nieuws dat John en Paul Chloe gaan redden. In Mexico bereiden John en Paul zich voor om Mateo's schuilplaats 

te infiltreren en Chloe te redden. In de ziekenboeg van de gevangenis wacht Lucas met Gabi op bericht van de rechter 



over haar vrijlating.

5/1/2023 8:00 De Rolkrant 05.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

5/1/2023 9:55 Een nieuw jaar, een nieuw begin Een nieuw jaar, een nieuw begin - Braambos - aflevering 4

5/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

5/1/2023 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

5/1/2023 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 1/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

5/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13350 Theresa is in de wolken nu ze tijd heeft doorgebracht met Tate. Ze begint zich echter te realiseren dat haar hereniging met 

Brady niet zeker is als hij haar opnieuw vertelt dat hij verliefd is op Eve. Ze worden onderbroken wanneer Marlena arriveert 

met het nieuws dat John en Paul Chloe gaan redden. In Mexico bereiden John en Paul zich voor om Mateo's schuilplaats 

te infiltreren en Chloe te redden. In de ziekenboeg van de gevangenis wacht Lucas met Gabi op bericht van de rechter 

over haar vrijlating.

5/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/1/2023 13:05 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 4/6

5/1/2023 13:55 Dilemma De relatie tussen het succeskoppel Karin en Jan komt op scherp te staan als door een accident van een van haar cliënten 

uitkomt dat haar man zich in zijn firma met duistere transacties bezig houdt. Als je huwelijk een nachtmerrie wordt! 

Regie: Freddy Coppens - Acteurs: Johan Leysen, Jan Decleir, Thom Hoffman, Alexandra Vandernoot. 

Nederlands-Belgisch psychologisch drama. 1989 

5/1/2023 15:25 Yesterday: Oudejaarsspecial Oudejaarsspecial: de jaren 50

5/1/2023 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

5/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8559 Liam krijgt te horen dat Thomas hem heeft gered. Bill en Justin krijgen ruzie over Justins mislukte overnamepoging.

5/1/2023 17:20 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

5/1/2023 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13351 Brady heeft besloten bij welke zus hij wil zijn, maar voordat hij de aankondiging kan doen, heeft Eve er zelf een. Theresa 

neemt Victor in vertrouwen over Chloe. John en Paul worden gepakt door Mateo en zijn volgelingen, maar Chloe redt de dag. 

Later belt Chloe Lucas. Victor hoort over de rechtszaak van Sonny. Will belt Sonny om hem te helpen Arianna uit te leggen 

dat Gabi naar huis komt. Paul belt Will. 

5/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8560 Bill probeert ermee te dealen dat Justin niet loyaal aan hem was. Carter vertelt Quinn over de regels die Eric heeft opgesteld

5/1/2023 19:05 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

5/1/2023 19:40 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

5/1/2023 20:40 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

5/1/2023 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021



5/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

5/1/2023 22:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 1/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

5/1/2023 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

5/1/2023 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/1/2023 23:45 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

6/1/2023 0:05 Dilemma De relatie tussen het succeskoppel Karin en Jan komt op scherp te staan als door een accident van een van haar cliënten 

uitkomt dat haar man zich in zijn firma met duistere transacties bezig houdt. Als je huwelijk een nachtmerrie wordt! 

Regie: Freddy Coppens - Acteurs: Johan Leysen, Jan Decleir, Thom Hoffman, Alexandra Vandernoot. 

Nederlands-Belgisch psychologisch drama. 1989 

6/1/2023 1:40 En Route Handen uit de mouwen Handen uit de mouwen - Burkina Faso - Nepal 5 - Mongolië

6/1/2023 2:15 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

6/1/2023 3:15 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

6/1/2023 3:40 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

6/1/2023 4:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

6/1/2023 4:55 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

6/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 1/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

6/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8560 Bill probeert ermee te dealen dat Justin niet loyaal aan hem was. Carter vertelt Quinn over de regels die Eric heeft opgesteld

6/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13351 Brady heeft besloten bij welke zus hij wil zijn, maar voordat hij de aankondiging kan doen, heeft Eve er zelf een. Theresa 

neemt Victor in vertrouwen over Chloe. John en Paul worden gepakt door Mateo en zijn volgelingen, maar Chloe redt de dag. 

Later belt Chloe Lucas. Victor hoort over de rechtszaak van Sonny. Will belt Sonny om hem te helpen Arianna uit te leggen 

dat Gabi naar huis komt. Paul belt Will. 

6/1/2023 8:00 De Rolkrant 06.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

6/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

6/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

6/1/2023 9:50 Een nieuw jaar, een nieuw begin Een nieuw jaar, een nieuw begin - Braambos - aflevering 5

6/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

6/1/2023 10:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

6/1/2023 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 2/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

6/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13351 Brady heeft besloten bij welke zus hij wil zijn, maar voordat hij de aankondiging kan doen, heeft Eve er zelf een. Theresa 

neemt Victor in vertrouwen over Chloe. John en Paul worden gepakt door Mateo en zijn volgelingen, maar Chloe redt de dag. 

Later belt Chloe Lucas. Victor hoort over de rechtszaak van Sonny. Will belt Sonny om hem te helpen Arianna uit te leggen 

dat Gabi naar huis komt. Paul belt Will. 



6/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/1/2023 13:10 Als de Ooievaar komt Als de ooievaar komt.

6/1/2023 13:25 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

6/1/2023 14:00 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 5/6

6/1/2023 14:50 Breedbeeld filmgala Left Luggage (deelnemer 1/12) - De kunstinstallatie 'Left Luggage' kwam er na een confronterend bezoek van Willy Baeyens 

aan het museum 'Kazerne Dossin' te Mechelen. Het werk telt zo'n 130 oude reiskoffers, schijnbaar achteloos achtergelaten.  

Een wandeling langs en tussen de koffers, maakt de pijn, de angst en het verdriet bijna voelbaar. Is deze angst en pijn en 

dit verdriet in de wereld om ons heen voorbij....  Deze documentaire toont de totstandkoming van 'Left Luggage'.Jürgen & 

Kurt, Depoorter & Mariën

6/1/2023 15:15 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

6/1/2023 16:00 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

6/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8560 Bill probeert ermee te dealen dat Justin niet loyaal aan hem was. Carter vertelt Quinn over de regels die Eric heeft opgesteld

6/1/2023 17:20 Thee Met Een Verhaal 11 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

6/1/2023 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

6/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13352 Wanhopig om zijn zicht terug te krijgen, benadert Steve Kate over het bionische oog dat wordt onderzocht door een bedrijf 

dat DiMera bezit. Zonder dat Steve het weet, benadert Kayla Stefan over het onderzoek. Abigail's grootmoeder vertelt Abigail dat 

de rechter haar toestemming heeft gegeven voor de door de rechtbank bevolen therapie. Ondertussen geeft Chad aan Kate toe 

dat Gabi misschien gelijk heeft over hoe Abigail met Stefan naar bed is geweest en Gabi erin heeft geluisd omdat ze onbewust 

Chad en Gabi wilde kwetsen. Rafe en de gevangenisdirecteur komen aan en zien Gabi bij de dode Diane staan.

6/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8561 Justin benadert Ridge met een aanbod om samen te werken. De seksuele spanning tussen Carter en Quinn is voelbaar. 

6/1/2023 19:00 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

6/1/2023 19:30 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust 

van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit 

voet zette.

6/1/2023 20:00 Mensen van overal Lebanon: seven seconds. Op 4 augustus 2020 verwoestte een explosie van ongeveer 2750 ton ammoniumnitraat - 

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

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

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

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

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

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

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

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

6/1/2023 20:35 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 

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

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

6/1/2023 21:05 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

geschiedenis. We ontdekken de stad Cadiz, gebouwd op een rots. We vliegen over Vejer de la Frontera en het historische 



centrum, La Casa del Califa met zijn witte huizen, voordat we onze weg vervolgen naar de stranden van Tarifa. We kijken 

ook naar de processie van de Virgen del Carmen, een religieuze traditie die de bevolking van Malaga dierbaar is. 

6/1/2023 21:35 Prosecco Prosecco, een Venitiaanse geschiedenis

6/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

6/1/2023 22:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 2/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

6/1/2023 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

6/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

6/1/2023 23:55 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

7/1/2023 0:15 Fanny & Alexander 1/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

7/1/2023 1:55 Fanny & Alexander 2/2 Fanny en Alexander zijn lid van de weelderige en kleurrijke familie Ekdahl in een Zweeds stadje begin vorige eeuw. 

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

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

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

7/1/2023 3:30 Tommy Vuylsteke Cameraman Tommy Vuylsteke heeft al jaren een grote passie voor onderwater leven. Zijn job bracht hem naar de verste 

uithoeken van de wereld: Indonesië, de Bahama's, ... Samen met de betreurde Marc Sluszny nam hij een aantal jaren terug 

de film Sharkwise op, waarin ze gingen zwemmen met de Grote Witte Haai, het grootste roofdier ter wereld.

7/1/2023 4:00 Via PanAm Gedurende twee jaar liepen ultralopers Seba Vandermolen en Weking Van Reeth dagelijks een marathon. Ze zijn de eersten 

die vanuit het uiterste puntje van Noord-Amerika, Alaska helemaal tot Patagonië liepen. 25.000 kilometer langs de westkust 

van Noord- en Zuid-Amerika. Het geweldige project Via PanAm bracht hen op plaatsen waar geen enkele toerist ooit 

voet zette.

7/1/2023 4:25 Mensen van overal Lebanon: seven seconds. Op 4 augustus 2020 verwoestte een explosie van ongeveer 2750 ton ammoniumnitraat - 

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

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

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

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

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

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

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

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

7/1/2023 4:55 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

7/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 2 (deel 2/2) Puck, Einar en politie-inspecteur Christer Wijk worden in Skoga uitgenodigd op een huwelijksfeest. 

De dag voor het huwelijk verdwijnt de bruid spoorloos nadat ze langs de bloemist gepasseerd is. Christer Wijk treft haar 

later dood aan met een boeket meiklokjes in haar handen. Het is aan de politie-inspecteur om uit te zoeken wie de dader is 

want iedereen blijkt wel iets te verbergen hebben. 

7/1/2023 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 9

7/1/2023 7:15 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

7/1/2023 8:00 De Rolkrant 07.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

7/1/2023 9:00 Vieringen Mariamis vanuit de O.-L.-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke - iedere zaterdag van 2023



7/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

7/1/2023 9:50 Een nieuw jaar, een nieuw begin Een nieuw jaar, een nieuw begin - Braambos - aflevering 6

7/1/2023 10:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 7

7/1/2023 10:45 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

7/1/2023 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, ...

7/1/2023 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn 

7/1/2023 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

7/1/2023 12:35 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

7/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

7/1/2023 13:10 Berlin 56 In het Berlijn van de jaren 50 leidt Caterina Schöllack een gerenommeerde dansschool. Haar grootste bekommernis is 

het uithuwelijken van haar drie dochters. Eva en Helga voldoen aan alle verwachtingen, maar Monika - de middelste 

dochter - is wat eigenzinniger. Zij verkiest de choquerende rock-'n-roll cultuur boven de talloze tradities die Caterina zowel 

thuis als in haar dansschool krampachtig in stand probeert te houden. Dit zorgt voor heel wat wrevel en spanning 

in de familie. Deel 6/6

7/1/2023 14:05 De Loteling De arme boerenzoon Jan Braems moet loten voor het leger. Veel arme boerenjongens zijn blij als ze worden uitgeloot; 

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

om tegen betaling de legerdienst vervullen in de plaats van de zoon van een notaris.  1974 Roland Verhavert. 

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

7/1/2023 15:35 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

7/1/2023 16:00 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.

7/1/2023 17:45 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

7/1/2023 17:55 Op Bezoek: Hawaï Hawaï - Volcanoes National Park

7/1/2023 18:10 Evrard ervaart Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

7/1/2023 18:45 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.

7/1/2023 19:15 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 5

7/1/2023 20:10 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

7/1/2023 21:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

7/1/2023 22:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

7/1/2023 23:15 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

7/1/2023 23:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/1/2023 0:10 Film Film

8/1/2023 1:40 Op Bezoek: Hawaï Hawaï - Volcanoes National Park

8/1/2023 1:55 Evrard ervaart Een vluchtige nostalgische kijk op transportmiddelen in Cuba die tevens ook de moeilijkheden in het land blootleggen. 

8/1/2023 2:30 Wijnland - Patagonië Patagonië, wijn aan het eind van de wereld.



8/1/2023 3:00 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 5

8/1/2023 4:00 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

8/1/2023 5:00 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

8/1/2023 6:00 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

8/1/2023 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

8/1/2023 8:00 De Rolkrant 08.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

8/1/2023 9:00 Mensen van overal Lebanon: seven seconds. Op 4 augustus 2020 verwoestte een explosie van ongeveer 2750 ton ammoniumnitraat - 

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

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

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

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

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

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

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

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

8/1/2023 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

8/1/2023 10:20 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

8/1/2023 10:25 André Rieu op zijn best André Rieu op zijn best afl. 15

8/1/2023 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

8/1/2023 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  106de aflevering

8/1/2023 12:05 Special Fats Domino deel 2 Fats Domino - Film deel 2 Geboren als Antoine Dominique Domino (New Orleans, 26 februari 1928 - Harvey, 24 oktober 

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

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

Rock and Roll Hall of Fame.

8/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/1/2023 13:15 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

8/1/2023 14:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

8/1/2023 14:35 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

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

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

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

8/1/2023 16:25 Mam'zelle Souris Mam'zelle Souris - Sketches

8/1/2023 17:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  106de aflevering

8/1/2023 18:00 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, ...

8/1/2023 18:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

8/1/2023 18:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8558 Liam en Hope worden met elkaar herenigd. Eric stelt Carter een opzienbarende en onverwachte eis.

8/1/2023 18:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8559 Liam krijgt te horen dat Thomas hem heeft gered. Bill en Justin krijgen ruzie over Justins mislukte overnamepoging.

8/1/2023 19:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 8560 Bill probeert ermee te dealen dat Justin niet loyaal aan hem was. Carter vertelt Quinn over de regels die Eric heeft opgesteld

8/1/2023 19:50 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

8/1/2023 20:50 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

8/1/2023 21:50 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

8/1/2023 22:15 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 

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

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



8/1/2023 22:40 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

8/1/2023 23:30 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

9/1/2023 0:05 Film Film

9/1/2023 1:55 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

9/1/2023 2:15 Le Vaud In Zwitserland vind je geiten, koeien met bellen, kaas, wijn, prachtige uitzichten en extreme sporten. Een ideale mix dus 

voor jouw volgende vakantie? We klimmen naar Le Vaud, een plek in het Zwitserse kanton Vaud (Nyon) en zochten er naar 

dé ultieme ervaringen.

9/1/2023 2:45 Portugal Een bezoek aan de Zilverkust van Portugal

9/1/2023 3:05 De Daken van Los Angeles De Daken van Los Angeles

9/1/2023 4:00 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

9/1/2023 5:00 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

9/1/2023 5:30 Jelle Veyt Jelle Veyt is een avonturier. Na twee mislukte pogingen op de Mount Everest, één waarbij hij bijna het leven liet, was het 

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

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

9/1/2023 6:00 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

9/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8561 Justin benadert Ridge met een aanbod om samen te werken. De seksuele spanning tussen Carter en Quinn is voelbaar. 

9/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13352 Wanhopig om zijn zicht terug te krijgen, benadert Steve Kate over het bionische oog dat wordt onderzocht door een bedrijf 

dat DiMera bezit. Zonder dat Steve het weet, benadert Kayla Stefan over het onderzoek. Abigail's grootmoeder vertelt Abigail dat 

de rechter haar toestemming heeft gegeven voor de door de rechtbank bevolen therapie. Ondertussen geeft Chad aan Kate toe 

dat Gabi misschien gelijk heeft over hoe Abigail met Stefan naar bed is geweest en Gabi erin heeft geluisd omdat ze onbewust 

Chad en Gabi wilde kwetsen. Rafe en de gevangenisdirecteur komen aan en zien Gabi bij de dode Diane staan.


