
9/1/2023 8:00 De Rolkrant 09.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

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

9/1/2023 10:00 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

9/1/2023 10:05 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

9/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

9/1/2023 10:35 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

9/1/2023 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, ...

9/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 1/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap 

van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op 

het gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

9/1/2023 12:20 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.

9/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/1/2023 13:05 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 1. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

9/1/2023 13:55 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn 

9/1/2023 14:25 In alle stilte Fred, een 28-jarige vrijgezel uit een rustig dorpje in de Ardennen, is boswachter en grafdelver. Isabel is de plaatselijke 

notarisdochter waarvoor Fred sinds zijn jeugd een gesublimeerde liefde koestert. 

1977. Mertens, Nolle Versyp, Sien Eggers, Beatrice Leymoure, Netty Vangheel

9/1/2023 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

9/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/1/2023 16:50 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 17:10 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

9/1/2023 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, ...

9/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13353 John en Paul brengen Chloe terug naar Lucas. Chloe hoort dat Theresa toch niet dood is. Eve ontdekt wat Theresa heeft 

gedaan. Ondertussen maakt Xander het Theresa moeilijk omdat ze geniet van haar vrijheid.

9/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8562 Steffy wordt verrast door Finns voorstel over hun toekomst. Carter en Quinn kunnen de verleiding niet langer weerstaan en 

gaan in op hun verlangens.

9/1/2023 19:00 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

9/1/2023 19:30 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

9/1/2023 20:00 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.  

Het Turnhouts Vennengebied

9/1/2023 21:00 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg



9/1/2023 21:50 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 6

9/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

9/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 1/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap 

van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op 

het gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

9/1/2023 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

9/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

9/1/2023 23:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond 

10/1/2023 2:15 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

10/1/2023 2:45 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.  

Het Turnhouts Vennengebied

10/1/2023 3:45 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

10/1/2023 4:35 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 6

10/1/2023 4:55 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

10/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 1/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap 

van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op 

het gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

10/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8562 Steffy wordt verrast door Finns voorstel over hun toekomst. Carter en Quinn kunnen de verleiding niet langer weerstaan en 

gaan in op hun verlangens.

10/1/2023 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13353 John en Paul brengen Chloe terug naar Lucas. Chloe hoort dat Theresa toch niet dood is. Eve ontdekt wat Theresa heeft 

gedaan. Ondertussen maakt Xander het Theresa moeilijk omdat ze geniet van haar vrijheid.

10/1/2023 8:00 De Rolkrant 10.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

10/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

10/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

10/1/2023 9:50 Eindigt alles met de dood? Eindigt alles met de dood?, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

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

10/1/2023 10:35 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

10/1/2023 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, ...

10/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 2/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap 

van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op 

het gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

10/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13353 John en Paul brengen Chloe terug naar Lucas. Chloe hoort dat Theresa toch niet dood is. Eve ontdekt wat Theresa heeft 

gedaan. Ondertussen maakt Xander het Theresa moeilijk omdat ze geniet van haar vrijheid.

10/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/1/2023 13:05 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 2. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

10/1/2023 13:55 Het geheim dat bloed zag In 1936 geeft de baron van Destelbergen op zijn sterfbed een schatkaart aan zijn zoon Waldo. Deze verliest echter de koker 

met de kaart. Dit wordt eerst door kinderen en daarna door de stroper Fons gevonden. Fons chanteert de baron en enkele 

dagen later vermoordt Pieter, de knecht van het kasteel, de stroper. Hij wil de schat zelf zoeken. 1987

10/1/2023 15:40 Op de Sofa met Seka Selma Baldemir - Liever vandaag dan morgen

10/1/2023 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 



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

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

10/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8562 Steffy wordt verrast door Finns voorstel over hun toekomst. Carter en Quinn kunnen de verleiding niet langer weerstaan en 

gaan in op hun verlangens.

10/1/2023 17:15 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

10/1/2023 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, ...

10/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13354 Chloe verraadt Theresa omdat ze haar achterliet in Mateo's klauwen, wat Brady woedend maakt. Ciara maakt het uit met 

Tripp, die medelijden heeft met Claire die net gedumpt is door Theo. Hope daagt Ciara uit om de demonen onder ogen 

te zien. Will en Paul praten over de vraag of Will de ontwikkeling van een tegengif voor zijn geheugenverlies moet 

voortzetten. Marlena betwist Ben's bewering dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn misdaden en nu gezond is

10/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8563 Brooke doet Ridge een zakelijk voorstel over haar rol bij Forrester. Paris brengt een bezoekje aan Steffy, Finn en baby Hayes.

10/1/2023 19:05 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

10/1/2023 19:35 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

10/1/2023 20:05 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

10/1/2023 21:05 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

10/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

10/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 2/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap 

van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op 

het gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

10/1/2023 23:15 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogszuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

10/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

10/1/2023 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van sportcompetities op dinsdag  

11/1/2023 0:10 Het geheim dat bloed zag In 1936 geeft de baron van Destelbergen op zijn sterfbed een schatkaart aan zijn zoon Waldo. Deze verliest echter de koker 

met de kaart. Dit wordt eerst door kinderen en daarna door de stroper Fons gevonden. Fons chanteert de baron en enkele 

dagen later vermoordt Pieter, de knecht van het kasteel, de stroper. Hij wil de schat zelf zoeken. 1987

11/1/2023 2:00 Lekker Weg Lokroep van de zon. Gorges du Verdon, één van de bekendste landschappen van Zuid-Frankrijk. 

11/1/2023 2:30 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

11/1/2023 3:00 Naar de markt Toulouse Vandaag naar de markt te Toulouse (Frankrijk)

11/1/2023 4:00 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

11/1/2023 4:55 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

11/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 3 (deel 2/2) Puck en Einar zijn twee maanden gehuwd en ze beslissen hun laatste vakantieweken door te brengen 

in Einars woonplaats Skoga. Ze brengen hun vakantie door in de houten vakantiewoning van Einars zuster in gezelschap 

van Pucks vader, professor Johannes Ekstedt en zijn kat Thotmes III. Na de eerste nacht vindt Einar een dode man op 

het gazon die met een mes neergestoken werd. Christer Wijk komt de moord onderzoeken.

11/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8563 Brooke doet Ridge een zakelijk voorstel over haar rol bij Forrester. Paris brengt een bezoekje aan Steffy, Finn en baby Hayes.

11/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13354 Chloe verraadt Theresa omdat ze haar achterliet in Mateo's klauwen, wat Brady woedend maakt. Ciara maakt het uit met 

Tripp, die medelijden heeft met Claire die net gedumpt is door Theo. Hope daagt Ciara uit om de demonen onder ogen 

te zien. Will en Paul praten over de vraag of Will de ontwikkeling van een tegengif voor zijn geheugenverlies moet 

voortzetten. Marlena betwist Ben's bewering dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn misdaden en nu gezond is

11/1/2023 8:00 De Rolkrant 11.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/1/2023 9:00 Basiliek van OLV van Scherpenheuvel Gebed vanuit De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel - iedere woensdag 

11/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

11/1/2023 9:50 Leven vanuit een diep vertrouwen  Leven vanuit een diep vertrouwen. Br. Stockman, Broeders Van Liefde

11/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 



11/1/2023 10:35 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

11/1/2023 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, ...

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

11/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 1/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt 

het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet 

dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

11/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13354 Chloe verraadt Theresa omdat ze haar achterliet in Mateo's klauwen, wat Brady woedend maakt. Ciara maakt het uit met 

Tripp, die medelijden heeft met Claire die net gedumpt is door Theo. Hope daagt Ciara uit om de demonen onder ogen 

te zien. Will en Paul praten over de vraag of Will de ontwikkeling van een tegengif voor zijn geheugenverlies moet 

voortzetten. Marlena betwist Ben's bewering dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn misdaden en nu gezond is

11/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/1/2023 13:05 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 3. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

11/1/2023 14:00 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

11/1/2023 14:50 Waar is mijn kasteel naartoe? 'Waar is mijn kasteel naartoe?' van Piet Vandenpoel

11/1/2023 15:30 De Man De Man, korte speelfilm uit 1980

11/1/2023 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

11/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8563 Brooke doet Ridge een zakelijk voorstel over haar rol bij Forrester. Paris brengt een bezoekje aan Steffy, Finn en baby Hayes.

11/1/2023 17:20 Uw verhaal: De Marktkramer Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een 

ongewone anekdote 

11/1/2023 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, ...

11/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13355 Theresa doet nogmaals een beroep op Brady, die van streek is als hij hoort dat Victor wist van Chloe's toestand en weigerde 

haar te helpen. Ondertussen beoordelen Eve en Xander hun huidige situatie. Claire en Tripp staan op het punt de liefde 

te bedrijven. Hope vertelt JJ dat Ben's vrijlating in het verschiet ligt.

11/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8564 Paris ontvangt een genereuze uitnodiging uit onverwachte hoek. Quinn en Carter denken na over hun opties.

11/1/2023 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

11/1/2023 19:25 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

11/1/2023 19:40 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 8

11/1/2023 20:40 Op Bezoek: Côte Opale Welkom aan de Côte Opale (Franse kust) - Film van Roland Rondou

11/1/2023 21:05 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

11/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

11/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 1/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt 

het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet 

dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

11/1/2023 23:15 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.



11/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/1/2023 23:50 Waar is mijn kasteel naartoe? 'Waar is mijn kasteel naartoe?' van Piet Vandenpoel

12/1/2023 0:25 De Man De Man, korte speelfilm uit 1980

12/1/2023 0:50 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.

12/1/2023 1:20 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 2/4)

12/1/2023 1:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

12/1/2023 2:05 Op bezoek in Sankt Johann Ben Roelants op bezoek in Sankt Johann (2021), Oostenrijk

12/1/2023 2:25 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 8

12/1/2023 3:20 Op Bezoek: Côte Opale Welkom aan de Côte Opale (Franse kust) - Film van Roland Rondou

12/1/2023 3:55 Stapland Stapland - Het Saar-Hunsrückpad

12/1/2023 4:55 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

12/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 1/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt 

het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet 

dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

12/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8564 Paris ontvangt een genereuze uitnodiging uit onverwachte hoek. Quinn en Carter denken na over hun opties.

12/1/2023 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13355 Theresa doet nogmaals een beroep op Brady, die van streek is als hij hoort dat Victor wist van Chloe's toestand en weigerde 

haar te helpen. Ondertussen beoordelen Eve en Xander hun huidige situatie. Claire en Tripp staan op het punt de liefde 

te bedrijven. Hope vertelt JJ dat Ben's vrijlating in het verschiet ligt.

12/1/2023 8:00 De Rolkrant 12.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

12/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

12/1/2023 9:50 Compostela 20 jaar later Compostela 20 jaar later

12/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

12/1/2023 10:35 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

12/1/2023 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, ...

12/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 2/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt 

het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet 

dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

12/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13355 Theresa doet nogmaals een beroep op Brady, die van streek is als hij hoort dat Victor wist van Chloe's toestand en weigerde 

haar te helpen. Ondertussen beoordelen Eve en Xander hun huidige situatie. Claire en Tripp staan op het punt de liefde 

te bedrijven. Hope vertelt JJ dat Ben's vrijlating in het verschiet ligt.

12/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/1/2023 13:05 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 4. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

12/1/2023 14:00 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in 

een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 1975. 

Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

12/1/2023 15:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn 

12/1/2023 16:05 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 



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

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

12/1/2023 16:35 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/1/2023 17:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 8564 Paris ontvangt een genereuze uitnodiging uit onverwachte hoek. Quinn en Carter denken na over hun opties.

12/1/2023 17:20 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

12/1/2023 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, ...

12/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13356 Ciara is verbijsterd als ze Tripp en Claire samen aantreft. Boos en gekwetst ontvlucht Ciara de loft en vertrekt op haar motor.

Theresa neemt JJ in vertrouwen over haar situatie met Brady en Eve. Ondertussen haalt Brady uit naar Victor omdat hij 

Theresa aanmoedigt te zwijgen over Chloe's verblijfplaats. 

12/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8565 Carter redt iets dierbaars van Quinn. Wyatt eist antwoorden van Quinn over haar onstabiele gedrag.

12/1/2023 19:00 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal

12/1/2023 19:45 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

12/1/2023 20:10 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

12/1/2023 20:40 De Daken van Rome De Daken van Rome

12/1/2023 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

12/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

12/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 2/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt 

het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet 

dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

12/1/2023 23:15 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.

12/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/1/2023 23:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

13/1/2023 0:10 Dood van een non Sabine Arnauld is getekend door een milieu en opvoeding die streng religieus waren. Na een ongeval zit ze gekluisterd in 

een rolstoel. Wanneer Joris in haar leven komt ontwaakt in haar het 'vrouw-zijn'. 1975. 

Geregisseerd door Paul Collet en Pierre Drouot met Josine Van Dalsum, Nellie Rosiers en Jules Hamel

13/1/2023 1:50 Kongo - Oman - Nepal Kongo - Oman - Nepal

13/1/2023 2:30 Wereld rond - Val d'Isere Wereld rond - Val d'Isere

13/1/2023 3:00 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

13/1/2023 3:25 De Daken van Rome De Daken van Rome

13/1/2023 4:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

13/1/2023 4:55 De Alpen  Van Val Venosta tot het Gardameer - De Dolomieten

13/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 4 (deel 2/2) Puck en Einar worden uitgenodigd op het buitenverblijf Rödenbergshyttan voor het verlovingsfeest 

van Christer Wijk en Gabriella. Puck vindt Gabriella's grootvader dood in bed en hij blijkt vergiftigd te zijn. Snel wordt 

het duidelijk dat de relaties tussen de personen die in het huis leven ingewikkelder zijn dan gedacht. Is het toeval of niet 

dat de grootvader vermoord wordt net nu inspecteur Wijk aanwezig is? 

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

13/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8565 Carter redt iets dierbaars van Quinn. Wyatt eist antwoorden van Quinn over haar onstabiele gedrag.

13/1/2023 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13356 Ciara is verbijsterd als ze Tripp en Claire samen aantreft. Boos en gekwetst ontvlucht Ciara de loft en vertrekt op haar motor.

Theresa neemt JJ in vertrouwen over haar situatie met Brady en Eve. Ondertussen haalt Brady uit naar Victor omdat hij 

Theresa aanmoedigt te zwijgen over Chloe's verblijfplaats. 

13/1/2023 8:00 De Rolkrant 13.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

13/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

13/1/2023 9:50 Lhasa Reeks van heilige plaatsen - Lhasa



13/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

13/1/2023 10:35 Sport van vroeger in de kijker  Sport van voeger in de kijker - Vlaams Filmarchief - Sport Vlaanderen

13/1/2023 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, ...

13/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/1/2023 11:30 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 1/2) Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur 

Andreas Hallman. Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op 

te groeien ver van de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een 

natuurlijke dood gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord. 

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

13/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13356 Ciara is verbijsterd als ze Tripp en Claire samen aantreft. Boos en gekwetst ontvlucht Ciara de loft en vertrekt op haar motor.

Theresa neemt JJ in vertrouwen over haar situatie met Brady en Eve. Ondertussen haalt Brady uit naar Victor omdat hij 

Theresa aanmoedigt te zwijgen over Chloe's verblijfplaats. 

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

13/1/2023 13:05 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 5. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

13/1/2023 13:55 Boskaatje Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf 

te verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens 

de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre. 

België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel

13/1/2023 15:15 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

13/1/2023 16:00 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

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

13/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8565 Carter redt iets dierbaars van Quinn. Wyatt eist antwoorden van Quinn over haar onstabiele gedrag.

13/1/2023 17:20 Thee Met Een Verhaal 12 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

13/1/2023 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, ...

13/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13357 Ben staat bij Will op de stoep om het goed te maken. Hij wordt geconfronteerd met Chad. Later bezoekt Marlena Will, die 

haar vertelt over zijn beslissing over Dr. Rolf's serum formule. Stefan intimideert Kate. Hope praat vervolgens met Kayla 

over Ciara en Steve. Na haar gesprek met Hope, ontmoet Kayla Stefan.

13/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8566 Quinn en Carter delen een episch en bepalend moment.

13/1/2023 19:00 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

13/1/2023 19:30 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

13/1/2023 20:30 Op Bezoek: Land van de levende doden Land van de levende doden - Leo Janssen

13/1/2023 20:45 Op Bezoek: Great Barrier Reef Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)

13/1/2023 21:05 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

13/1/2023 21:35 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

13/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

13/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 1/2) Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur 

Andreas Hallman. Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op 

te groeien ver van de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een 

natuurlijke dood gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord. 

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



13/1/2023 23:15 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.

13/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/1/2023 23:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

14/1/2023 0:10 Boskaatje Een groepje kinderen vindt in het bos een te vondeling gelegd kindje. Ze besluiten het kindje te verbergen en het zelf 

te verzorgen, uit vrees dat de volwassenen het anders in een weeshuis zullen plaatsen. Charmante kinderfilm die tevens 

de aandacht vestigt op het wonderschone van de natuur. Scenario van Kathleen de Bethune en Marielle Paternostre. 

België 1979. Familiefilm van Marc Lobet. Met o.a. Christian Marin, Lionelle Lamy, Bonbon, Arlette Biernaux en Michel Castel

14/1/2023 1:35 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

14/1/2023 2:05 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

14/1/2023 3:00 Op Bezoek: Land van de levende doden Land van de levende doden - Leo Janssen

14/1/2023 3:15 Op Bezoek: Great Barrier Reef Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)

14/1/2023 3:30 En Route Portugal En Route Portugal

14/1/2023 3:55 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

14/1/2023 4:20 Veroveraars van de Douro-Vallei Veroveraars van de Douro-Vallei

14/1/2023 4:55 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

14/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 1/2) Puck heeft een baan als stenografe gevonden bij de excentrieke nobelprijslaureaat voor literatuur 

Andreas Hallman. Hallman is behalve begaafd en charmant ook neurotisch en dwingt zijn vrouw en drie kinderen op 

te groeien ver van de buitenwereld verwijderd. Op een avond sterft Hallmans oudste zoon en het is onzeker of hij een 

natuurlijke dood gestorven is. Later overlijdt Hallman zelf en hij werd met zekerheid vermoord. 

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

14/1/2023 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 1

14/1/2023 7:15 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

14/1/2023 8:00 De Rolkrant 14.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

14/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

14/1/2023 9:50 Als Christen leven in een turbulente wereld Als Christen leven in een turbulente wereld, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

14/1/2023 10:20 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

14/1/2023 10:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

14/1/2023 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, ...

14/1/2023 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1964-1965

14/1/2023 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

14/1/2023 12:35 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

14/1/2023 12:45 Tijd voor de revue Doe de voodoo! (afl. 31) Op reis naar Hawaii maakt Lewie kennis met de lokale, occulte religie in de vorm van 

een voodoo-pop. Sketches, liedjes en showballet: het zijn de drie ingredie¶nten van een echte revue, zoals die in 

Deurne-Diest elk jaar in november gespeeld wordt.

14/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/1/2023 13:05 Berlin 59 Berlijn 1959. Aflevering 6. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar moeder Caterina Schöllack, 

eigenares van een dansschool, en haar drie dochters die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens 

het Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

14/1/2023 14:00 Houden van Houden van - Romantiek - 1958

14/1/2023 15:45 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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



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

14/1/2023 16:15 Hommage aan Raymond Bossaerts Hommage aan Raymond Bossaerts

14/1/2023 17:20 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

14/1/2023 17:25 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

14/1/2023 18:20 Sint-Godelieveabdij Sint-Godelieveabdij - Toerisme Vlaanderen - Religieus erfgoed deel 2

14/1/2023 18:45 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

14/1/2023 19:15 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 6

14/1/2023 20:10 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

14/1/2023 21:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

14/1/2023 22:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

14/1/2023 23:15 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.

14/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/1/2023 23:55 Houden van Houden van - Romantiek - 1958

15/1/2023 1:35 Toerisme Vlaanderen Religieus Erfgoed: Tuin van Heden - Toerisme Vlaanderen

15/1/2023 2:35 Wijnland - Frankrijk Frankrijk, Wijnbouw in de Elzas - een pact met de natuur

15/1/2023 3:05 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 6

15/1/2023 4:05 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

15/1/2023 5:05 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 4

15/1/2023 6:00 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

15/1/2023 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

15/1/2023 8:00 De Rolkrant 15.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/1/2023 9:00 Abdij Averbode Op bezoek bij de Abdij Averbode te Scherpenheuvel-Zichem

15/1/2023 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

15/1/2023 10:20 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

15/1/2023 10:25 André Rieu op zijn best André Rieu op zijn best afl. 16

15/1/2023 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, ...

15/1/2023 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  107de aflevering

15/1/2023 12:00 The Bobby Setter Band Live The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek Afl. 1/4

15/1/2023 12:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/1/2023 13:05 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

15/1/2023 13:55 Vluchten Oorlogsfilm, waar gebeurd verhaal

15/1/2023 16:20 Lachen geblazen Lachen geblazen - Sinterklaas

15/1/2023 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  107de aflevering

15/1/2023 17:25 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

15/1/2023 17:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/01/2023 17:40 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

15/1/2023 17:45 Op weg naar Miss België 11 februari Miss België 2023 - Vandaag herhaling verkiezing Miss België 2018

15/1/2023 20:00 De Daken van Rome De Daken van Rome

15/1/2023 20:55 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

15/1/2023 21:55 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. 

15/1/2023 22:20 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

15/1/2023 22:40 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

15/1/2023 23:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

16/1/2023 0:05 Made in Belgium De film weerspiegelt het beeld dat de cineasten van België schetsen aan de hand van 101 fragmenten verdeeld over 

8 kenmerkende thema's : de voorgeschiedenis, gezin en generaties, arbeid en werkloosheid, geloof en twijfel, 

liefde en haat, de verbeelding, oorlog en revolte, de gemeenschap.

16/1/2023 2:00 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

16/1/2023 2:55 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

16/1/2023 3:05 De Daken van Rome De Daken van Rome

16/1/2023 4:00 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

16/1/2023 5:00 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. 

16/1/2023 5:25 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

16/1/2023 5:50 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

16/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8566 Quinn en Carter delen een episch en bepalend moment.

16/1/2023 7:10 De Dingen Des Levens Afl. 13357 Ben staat bij Will op de stoep om het goed te maken. Hij wordt geconfronteerd met Chad. Later bezoekt Marlena Will, 

die haar vertelt over zijn beslissing over Dr. Rolf's serum formule. Stefan intimideert Kate. Hope praat vervolgens met Kayla over 

Ciara en Steve. Na haar gesprek met Hope, ontmoet Kayla Stefan.




