
16/1/2023 8:00 De Rolkrant 16.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

16/1/2023 9:56 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

16/1/2023 10:00 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

16/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

16/1/2023 10:35 Olympische Spelen Retro Olympische Spelen Berlijn 1938 -Aflevering 1/5

16/1/2023 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, ...

16/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/1/2023 11:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 2/2) 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.

16/1/2023 12:20 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.

16/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/1/2023 13:05 Berlin 63 Afl. 1 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

16/1/2023 14:00 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1964-1965

16/1/2023 14:35 Boodschap Film:  Boodschap

16/1/2023 15:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

16/1/2023 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

16/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8566 Quinn en Carter delen een episch en bepalend moment.

16/1/2023 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 9

16/1/2023 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, ...

16/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13358 Theresa wordt gesterkt door JJ's steun om te vechten voor haar leven met Brady en Tate, maar is teleurgesteld wanneer 

Victor haar niet lijkt te willen helpen omdat Maggie Brady's beslissing steunt. Ondertussen trekken Brady en zijn zoon in 

bij Eve, die zich zorgen maakt over Theresa's volgende stap. Xander doet een voorstel aan Victor om Titan te leiden.

16/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

16/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8567 Paris geeft Zende uitleg over haar nieuwe leefsituatie. Carter en Quinn besluiten toe te geven aan hun gevoelens, ongeacht 

de consequenties.

16/1/2023 19:00 Wijnland - Italië Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

16/1/2023 19:30 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

16/1/2023 20:00 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Belle Bel. Het landschap 

in Geel-Bel

16/1/2023 21:00 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese



16/1/2023 21:50 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 7

16/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

16/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 2/2) 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.

16/1/2023 23:15 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 1)

16/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/1/2023 23:50 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond 

17/1/2023 1:25 Wijnland - Italië Italië - De wedergeboorte van de Toscaanse wijn

17/1/2023 1:55 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

17/1/2023 2:25 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven. Belle Bel. Het landschap 

in Geel-Bel

17/1/2023 3:25 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

17/1/2023 4:15 Smaakmakkers winter Smaakmakkers winter 2021 - afl 7

17/1/2023 4:35 En Route Around the world Christophe Sepot Around the world in 80 dates Ski Val d'Isere Reisvlog Mallorca

17/1/2023 5:05 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

17/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 5 (deel 2/2) 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.

17/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8567 Paris geeft Zende uitleg over haar nieuwe leefsituatie. Carter en Quinn besluiten toe te geven aan hun gevoelens, ongeacht 

de consequenties.

17/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13358 Theresa wordt gesterkt door JJ's steun om te vechten voor haar leven met Brady en Tate, maar is teleurgesteld wanneer 

Victor haar niet lijkt te willen helpen omdat Maggie Brady's beslissing steunt. Ondertussen trekken Brady en zijn zoon in 

bij Eve, die zich zorgen maakt over Theresa's volgende stap. Xander doet een voorstel aan Victor om Titan te leiden.

17/1/2023 8:00 De Rolkrant 17.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

17/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

17/1/2023 9:46 Toeren tussen de torens Toeren tussen de torens

17/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

17/1/2023 10:35 Olympische Spelen Retro Olympische Spelen Berlijn 1938 -Aflevering 2/5

17/1/2023 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, ...

17/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/1/2023 11:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 6 (deel 1/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor 

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

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

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

17/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13358 Theresa wordt gesterkt door JJ's steun om te vechten voor haar leven met Brady en Tate, maar is teleurgesteld wanneer 

Victor haar niet lijkt te willen helpen omdat Maggie Brady's beslissing steunt. Ondertussen trekken Brady en zijn zoon in 

bij Eve, die zich zorgen maakt over Theresa's volgende stap. Xander doet een voorstel aan Victor om Titan te leiden.

17/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/1/2023 13:05 Berlin 63 Afl. 2 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 



en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

17/1/2023 13:55 Brugge Die Stille Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog 

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

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

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

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

17/1/2023 15:25 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

17/1/2023 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

17/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8567 Paris geeft Zende uitleg over haar nieuwe leefsituatie. Carter en Quinn besluiten toe te geven aan hun gevoelens, 

ongeacht de consequenties.

17/1/2023 17:20 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

17/1/2023 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, ...

17/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13359 Brady en Eve zijn verbijsterd als Theresa aankondigt dat Victor haar de leiding over Bella heeft gegeven, wat betekent 

dat ze allemaal moeten samenwerken. Sonny betrapt Xander bij het rondneuzen. Kayla ontdekt dat Kate een ontmoeting 

heeft met Ted. Nu Rolfs serum is nagemaakt, hoopt Will dat het zijn geheugen zal herstellen.

17/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

17/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8568 Steffy verwerft een nieuw inzicht in Finn. Zende en Paris definiëren hun relatie.

17/1/2023 19:05 Op Bezoek: Reis door Australië Op Bezoek: reis door Australië

17/1/2023 19:50 Dierenrijk: Bevers Bevers - Film van Roland Rondou

17/1/2023 20:05 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

17/1/2023 21:00 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

17/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

17/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 6 (deel 1/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor 

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

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

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

17/1/2023 23:15 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 2)

17/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/1/2023 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van sportcompetities op dinsdag  

18/1/2023 0:05 Boodschap Film:  Boodschap

18/1/2023 1:20 Op Bezoek: Reis door Australië Op Bezoek: reis door Australië

18/1/2023 2:05 Dierenrijk: Bevers Bevers - Film van Roland Rondou

18/1/2023 2:15 Naar de markt Zagreb Naar de markt te Zagreb (Kroatië)

18/1/2023 3:15 De Alpen De Zwitserse bergen - Van Engadin tot het meer van Zürich

18/1/2023 4:10 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

18/1/2023 5:05 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

18/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 6 (deel 1/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor 

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

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

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



18/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8568 Steffy verwerft een nieuw inzicht in Finn. Zende en Paris definiëren hun relatie.

18/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13359 Brady en Eve zijn verbijsterd als Theresa aankondigt dat Victor haar de leiding over Bella heeft gegeven, wat betekent 

dat ze allemaal moeten samenwerken. Sonny betrapt Xander bij het rondneuzen. Kayla ontdekt dat Kate een ontmoeting 

heeft met Ted. Nu Rolfs serum is nagemaakt, hoopt Will dat het zijn geheugen zal herstellen.

18/1/2023 8:00 De Rolkrant 18.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/1/2023 9:00 Basiliek van OLV van Scherpenheuvel Gebed vanuit De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel - iedere woensdag 

18/1/2023 9:44 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

18/1/2023 9:45 Bijbelse Tentenkampen Bijbelse Tentenkampen

18/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

18/1/2023 10:35 Olympische Spelen Retro Olympische Spelen Berlijn 1938 -Aflevering 3/5

18/1/2023 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, ...

18/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/1/2023 11:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 6 (deel 2/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor 

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

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

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

18/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13359 Brady en Eve zijn verbijsterd als Theresa aankondigt dat Victor haar de leiding over Bella heeft gegeven, wat betekent 

dat ze allemaal moeten samenwerken. Sonny betrapt Xander bij het rondneuzen. Kayla ontdekt dat Kate een ontmoeting 

heeft met Ted. Nu Rolfs serum is nagemaakt, hoopt Will dat het zijn geheugen zal herstellen.

18/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/1/2023 13:05 Berlin 63 Afl. 3 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

18/1/2023 13:55 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

18/1/2023 14:55 Fait - Divers Fait - Divers - Speelfilm 1985

18/1/2023 15:30 Koel bewaren Koel bewaren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

18/1/2023 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

18/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

18/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8568 Steffy verwerft een nieuw inzicht in Finn. Zende en Paris definiëren hun relatie.

18/1/2023 17:15 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

18/1/2023 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, ...

18/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13360 Ben heeft de bewusteloze Ciara meegenomen naar dezelfde schuilplaats waar hij Abigail vasthield in november 2015. 

De omgeving herinnert hem aan die tijd en roept herinneringen op... Later wordt Ciara doodsbang wakker. 

Eli en Rafe ontmoeten elkaar over Gabi's situatie. Ondertussen krijgen Valerie en Lani een band over de baby.

18/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

18/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8569 Katie en Brooke brengen samen tijd door. Finn is uitzinnig als Steffy fantastisch nieuws voor hem heeft.

18/1/2023 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

18/1/2023 19:25 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

18/1/2023 20:15 Dierenrijk: Hert Dierenrijk - Herten

18/1/2023 21:05 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

18/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet



18/1/2023 22:25 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 6 (deel 2/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor 

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

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

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

18/1/2023 23:15 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 3)

18/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

18/1/2023 23:50 Fait - Divers Fait - Divers - Speelfilm 1985

19/1/2023 0:25 Koel bewaren Koel bewaren ,  een film van Dan Key en Chris Devos

19/1/2023 0:55 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

19/1/2023 1:20 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

19/1/2023 2:20 Dierenrijk: Hert Dierenrijk - Herten

19/1/2023 3:10 Virunga park - Bush craft - Hawaï Virunga park - Bush craft - Hawaï

19/1/2023 3:45 Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika

19/1/2023 4:05 Stapland Stapland - De route van de droge stenen (Spanje)

19/1/2023 5:05 Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg Parijs, Tuileries & Jardin du Luxembourg

19/1/2023 5:55 The Maria Lang Mysteries twee delen Aflevering 6 (deel 2/2) Op kerstavond zijn Puck, Einar en professor Ekstedt uitgenodigd bij de dominee in de pastorij voor 

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

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

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

19/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8569 Katie en Brooke brengen samen tijd door. Finn is uitzinnig als Steffy fantastisch nieuws voor hem heeft.

19/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13360 Ben heeft de bewusteloze Ciara meegenomen naar dezelfde schuilplaats waar hij Abigail vasthield in november 2015. 

De omgeving herinnert hem aan die tijd en roept herinneringen op... Later wordt Ciara doodsbang wakker. 

Eli en Rafe ontmoeten elkaar over Gabi's situatie. Ondertussen krijgen Valerie en Lani een band over de baby.

19/1/2023 8:00 De Rolkrant 19.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

19/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

19/1/2023 9:46 Familiedagen Oude Abdij Drongen Familiedagen Oude Abdij Drongen

19/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

19/1/2023 10:35 Olympische Spelen Retro Olympische Spelen Berlijn 1938 -Aflevering 4/5

19/1/2023 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, ...

19/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/1/2023 11:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

19/1/2023 11:55 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

19/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13360 Ben heeft de bewusteloze Ciara meegenomen naar dezelfde schuilplaats waar hij Abigail vasthield in november 2015. 

De omgeving herinnert hem aan die tijd en roept herinneringen op... Later wordt Ciara doodsbang wakker. 

Eli en Rafe ontmoeten elkaar over Gabi's situatie. Ondertussen krijgen Valerie en Lani een band over de baby.

19/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/1/2023 13:05 Berlin 63 Afl. 4 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

19/1/2023 14:00 Vrijdag 16+ Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na twee 

jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter. Tijdens de 

gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook een kind heeft. 

Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus



19/1/2023 15:35 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1964-1965

19/1/2023 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

19/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8569 Katie en Brooke brengen samen tijd door. Finn is uitzinnig als Steffy fantastisch nieuws voor hem heeft.

19/1/2023 17:20 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

19/1/2023 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, ...

19/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13361 Ciara raakt in paniek als ze vastzit in een hut met Ben. Tripp en Hope proberen Ciara op te sporen. Theresa vertelt JJ dat 

Victor haar de controle geeft over Bella zodat ze zich kan mengen in het leven van Brady. Eve is gefrustreerd als Ciara 

een fotosessie van Bella mist. Schuldig legt Claire uit wat er gisteravond is gebeurd.

19/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

19/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8570 Steffy en Finn bereiden zich voor op de bruiloft. Quinn irriteert Brooke door een onverwacht bezoek te brengen aan Eric.

19/1/2023 19:00 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

19/1/2023 19:25 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

19/1/2023 19:55 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

19/1/2023 20:40 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

19/1/2023 21:40 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

19/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

19/1/2023 22:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

19/1/2023 22:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

19/1/2023 23:15 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 4)

19/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

19/1/2023 23:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

20/1/2023 0:10 Vrijdag 16+ Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na twee 

jaar gevangenisstraf vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld na een seksuele relatie met zijn dochter. Tijdens de 

gevangenschap is zijn echtgenote Jeanne een relatie begonnen met zijn beste vriend Eric, met wie ze nu ook een kind heeft. 

Georges probeert zijn echtgenote terug voor hem te winnen.. 1980. Vlaamse film van Hugo Claus

20/1/2023 1:50 En route special - Lorraine Op gastronomische en culturele reis door Noord-Frankrijk - Lorraine

20/1/2023 2:15 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

20/1/2023 2:45 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

20/1/2023 3:35 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

20/1/2023 4:35 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

20/1/2023 5:05 Rome, Villa Borghese Stadspark te Rome, Villa Borghese

20/1/2023 5:55 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

20/1/2023 6:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

20/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8570 Steffy en Finn bereiden zich voor op de bruiloft. Quinn irriteert Brooke door een onverwacht bezoek te brengen aan Eric.

20/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13361 Ciara raakt in paniek als ze vastzit in een hut met Ben. Tripp en Hope proberen Ciara op te sporen. Theresa vertelt JJ dat 

Victor haar de controle geeft over Bella zodat ze zich kan mengen in het leven van Brady. Eve is gefrustreerd als Ciara 

een fotosessie van Bella mist. Schuldig legt Claire uit wat er gisteravond is gebeurd.

20/1/2023 8:00 De Rolkrant 20.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

20/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

20/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

20/1/2023 9:46 Spirituele leider Jean Vanier Spirituele leider Jean Vanier

20/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 



20/1/2023 10:35 Olympische Spelen Retro Olympische Spelen Berlijn 1938 -Aflevering 5/5

20/1/2023 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, ...

20/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/1/2023 11:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

20/1/2023 11:55 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

20/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13361 Ciara raakt in paniek als ze vastzit in een hut met Ben. Tripp en Hope proberen Ciara op te sporen. Theresa vertelt JJ dat 

Victor haar de controle geeft over Bella zodat ze zich kan mengen in het leven van Brady. Eve is gefrustreerd als Ciara 

een fotosessie van Bella mist. Schuldig legt Claire uit wat er gisteravond is gebeurd.

20/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/1/2023 13:05 Berlin 63 Afl. 5 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

20/1/2023 13:55 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. 

Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren 

en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft 

geen geld meer en tracht te overleven. 

Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

20/1/2023 15:15 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

20/1/2023 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

20/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8570 Steffy en Finn bereiden zich voor op de bruiloft. Quinn irriteert Brooke door een onverwacht bezoek te brengen aan Eric.

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

20/1/2023 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, ...

20/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13362 Ciara is bang voor wat Ben haar zou kunnen aandoen. Ben ziet hoe bang ze is en probeert haar gerust te stellen. 

Tripp en Claire piekeren over Ciara's verdwijning. Terwijl ze dit doen, vraagt Tripp Claire naar Ciara's verkrachting, en zij licht hem 

in. Theresa vertelt Brady dat ze Bella zal opgeven als hij de liefde met haar bedrijft.

20/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

20/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8571 Carter probeert een evenwicht te vinden tussen zijn afspraak met Eric en zijn gevoelens voor Quinn. Finn en Steffy krijgen 

bezoek van Finns vader, Jack.

20/1/2023 19:00 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

20/1/2023 20:05 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

20/1/2023 21:05 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

20/1/2023 21:35 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

20/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

20/1/2023 22:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

20/1/2023 22:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

20/1/2023 23:15 Moatje Astaire, een bruggepensioneerde die sinds de dood van zijn vrouw van het leven geniet, voelt zich de koning te rijk tot 

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

ter observatie naar het ziekenhuis te sturen.  Voor Astaire gaat er een onbekende wereld open (afl 5)

20/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

20/1/2023 23:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023



21/1/2023 0:10 Y Manana Jeroom, een Vlaamse gendarm, wil het Spaanse eiland waarop hij een vervelend verlof heeft doorgebracht verlaten. 

Hij is blij met het vliegtuig naar zijn land terug te keren. Ongelukkiglijk had hij er niet aan gedacht zijn plaats te reserveren 

en zo moet hij zich iedere avond in de vlieghaven komen aanmelden in de hoop dat er plots een plaats vrijkomt. Hij heeft 

geen geld meer en tracht te overleven. 

Emile Degelin  (1966)  Jacques Dufilho  • Claudia Bremer  • Janine Bisschops  • Ketty Van de Poel  • Jan Reusens 

21/1/2023 1:35 Jeruzalem Op bezoek naar Jeruzalem

21/1/2023 2:30 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

21/1/2023 3:35 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

21/1/2023 4:05 De verborgen schatten van de Champagne De verborgen schatten van de Champagne

21/1/2023 4:35 Europapark 2018 Europa in 1 dag? Het kan. Europa Park tot 4 keer uitgeroepen tot het beste attractiepark ter wereld!

21/1/2023 5:05 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

21/1/2023 5:55 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

21/1/2023 6:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 

21/1/2023 6:50 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 2

21/1/2023 7:20 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

21/1/2023 8:00 De Rolkrant 21.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

21/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

21/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

21/1/2023 9:46 Met Maria op weg naar Jezus Met Maria op weg naar Jezus, Br. Stockman, Broeders Van Liefde

21/1/2023 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 1

21/1/2023 10:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

21/1/2023 11:10 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

21/1/2023 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1974-1975

21/1/2023 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

21/1/2023 12:40 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

21/1/2023 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/1/2023 13:15 Berlin 63 Afl. 6 - De sombere jaren vijftig zijn voorbij. In de swingende jaren '60 zijn de Schöllack zussen volwassener, standvastiger 

en energieker dan ooit tevoren in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. Dit derde deel van de Ku'damm-saga gaat over 

huwelijk en emancipatie, huiselijk geweld, teleurstellende relaties, onderdrukte homoseksualiteit, het Eurovisiesongfestival 

en de schaduw van het nazi-tijdperk.

21/1/2023 14:15 Het Sacrament De familie Heylen komt al vier jaar bijeen in de dorpspastorij om het overlijden van moeder Heylen te herdenken. 

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

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

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

21/1/2023 16:00 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

21/1/2023 16:30 Jean-Gina B De film Gina B. confronteert ons met een niet alledaags boeiend iemand, de transexueel Jean Gina B. die in deze film 

zijn eigen rol speelt. 1985

21/1/2023 18:00 Boekenfoyer Boekenfoyer, met Roland Bergeys en Leentje De Coninck. Een magazine waarin gezellig gekeuveld wordt over welk boek 

hen de laatste tijd heeft kunnen boeien!

21/1/2023 18:30 Op Bezoek: Great Barrier Reef Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)

21/1/2023 18:45 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne



21/1/2023 19:15 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 7

21/1/2023 20:10 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

21/1/2023 21:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

21/1/2023 22:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

21/1/2023 22:45 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

21/1/2023 23:15 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)

21/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

21/1/2023 23:50 Op de fiets naar Hollywood Is een documentaire over de Nederlandse filmproductie tussen 1958 - de oprichting van de Filmacademie - en 1993. 

De Hert en Thijssen proberen een antwoord te geven. 1993

22/1/2023 1:55 Op Bezoek: De laatste wildernis De laatste wildernis - Leo Janssen

22/1/2023 2:10 Op Bezoek: Great Barrier Reef Op Bezoek: Great Barrier Reef (Australië)

22/1/2023 2:25 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

22/1/2023 2:55 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 7

22/1/2023 3:50 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

22/1/2023 4:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 5

22/1/2023 5:55 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

22/1/2023 6:25 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

22/1/2023 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

22/1/2023 8:00 De Rolkrant 22.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

22/1/2023 9:00 Retro Eclips: De Mariafeesten Retro De Mariafeesten

22/1/2023 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

22/1/2023 10:19 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

22/1/2023 10:25 André Rieu op zijn best André Rieu op zijn best afl. 16

22/1/2023 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, ...

22/1/2023 11:25 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  108de aflevering

22/1/2023 11:55 The Bobby Setter Band Live The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022

22/1/2023 12:55 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/1/2023 13:05 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

22/1/2023 14:00 Jenny Dramafilm

22/1/2023 15:35 Missing Link Een avontuurlijke zoektocht die leidt van Terschelling naar Tervuren om de 'ontbrekende schakel' te vinden. 

Regie: Ger Poppelaars - Met: Johan Leysen, Tamara van der Dop, Thomas Acda en Nick van Buiten. 

Nederlands/Vlaams drama. 1997

22/1/2023 17:10 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  108de aflevering

22/1/2023 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, ...

22/1/2023 17:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

22/1/2023 17:55 Op weg naar Miss België 11 februari Miss België 2023 - Vandaag herhaling verkiezing Miss België 2020

22/1/2023 20:00 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

22/1/2023 20:55 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

22/1/2023 21:55 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

22/1/2023 22:20 Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika

22/1/2023 22:40 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

22/1/2023 23:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag



23/1/2023 0:05 Missing Link Een avontuurlijke zoektocht die leidt van Terschelling naar Tervuren om de 'ontbrekende schakel' te vinden. 

Regie: Ger Poppelaars - Met: Johan Leysen, Tamara van der Dop, Thomas Acda en Nick van Buiten. 

Nederlands/Vlaams drama. 1997

23/1/2023 1:40 Mekka Op bezoek naar Mekka

23/1/2023 2:40 Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord Heerlijk en Eerlijk van boer tot bord

23/1/2023 2:50 De Daken van Barcelona De Daken van Barcelona

23/1/2023 3:45 De Alpen Van het Inndal tot het Otztal - Adembenemende hoogtes

23/1/2023 4:45 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

23/1/2023 5:15 Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika Gran Canyon - Short Ski - Zuid-Afrika

23/1/2023 5:40 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

23/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8571 Carter probeert een evenwicht te vinden tussen zijn afspraak met Eric en zijn gevoelens voor Quinn. Finn en Steffy krijgen 

bezoek van Finns vader, Jack.

23/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13362 Ciara is bang voor wat Ben haar zou kunnen aandoen. Ben ziet hoe bang ze is en probeert haar gerust te stellen. 

Tripp en Claire piekeren over Ciara's verdwijning. Terwijl ze dit doen, vraagt Tripp Claire naar Ciara's verkrachting, en zij licht hem 

in. Theresa vertelt Brady dat ze Bella zal opgeven als hij de liefde met haar bedrijft.


