
23/1/2023 8:00 De Rolkrant 23.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

23/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

23/1/2023 9:54 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

23/1/2023 10:00 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

23/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

23/1/2023 10:35 Retro Eclips: Afrika Op Stelten Retro Afrika Op Stelten

23/1/2023 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, ...

23/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/1/2023 11:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 5/14

23/1/2023 12:00 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 6/14

23/1/2023 12:20 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.

23/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

23/1/2023 13:05 Rose Rose' is een bekroonde korte film, geregisseerd door Ritchie Vermeire en Dilgesh Rojbeyani. De korte film vertelt het 

verhaal van een jong meisje dat lijdt aan aplastische anemie, een zeldzame bloedziekte. Als de verzekering weigert de 

ziekte te erkennen en de kosten te dekken, wordt het leven een hel voor Rose en haar moeder. De film is gebaseerd op 

waargebeurde verhalen, waaronder het eigen verhaal van Ritchie Vermeire. Hij leed aan dezelfde ziekte als Rose. 

Na een stamceltransplantatie herstelde hij uiteindelijk van de ziekte.

23/1/2023 13:25 Een beetje oud Humoristische, tedere en weemoedige weergave van een greep uit het leven van een oud ventje, waarvan het bestaan 

draait rond kleine dingen.

23/1/2023 13:40 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1974-1975

23/1/2023 14:15 Wat Doen We Met De Liefde 1957. Een groepje levenslustige muzikanten krijgen een contract om te spelen op een passagiersschip voor een kruisvaart 

langs de havens van de Middellandse Zee. Hun contract zegt dat zij een zangeres moeten hebben. Zij gaan op zoek en de 

gevonden zangeres blijkt een goede kennis te zijn van één van de muzikanten, maar dat moet een groot geheim blijven. 

Al de anderen worden smoorverliefd op haar. We zien de Woodpeckers, Jef en Cois Cassiers als twee Sultans. 

23/1/2023 15:50 Lachen geblazen Lachen geblazen op eindejaar

23/1/2023 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 1

23/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/1/2023 16:50 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 17:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 7

23/1/2023 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, ...

23/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13363 Hoewel ze Ben nog steeds niet helemaal vertrouwt, praat Ciara wel met hem over wat er in haar leven gebeurt. Lani weet 

zeker dat ze niet aan het bevallen is. Will gaat naar Kayla en wil meer serum. Ondertussen gaat Sonny naar Will's huis en 



Paul doet de deur open. Will haalt een herinnering op. 

23/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

23/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8572 Steffy krijgt te horen dat Finn geadopteerd is. Finn, Jack en Li ontmoeten de familie Forrester. Iedereen is blij als Steffy 

vertelt dat zij en Finn gaan trouwen.

23/1/2023 19:00 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

23/1/2023 19:30 Rijndal Rijndal

23/1/2023 20:00 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

23/1/2023 20:55 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

23/1/2023 21:45 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

23/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

23/1/2023 22:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 5/14

23/1/2023 23:00 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 6/14

23/1/2023 23:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

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

23/1/2023 23:50 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes. 

24/1/2023 1:35 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 3/4)

24/1/2023 2:00 Rijndal Rijndal

24/1/2023 2:30 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

24/1/2023 3:25 Stockholm, Royal National City Park Stockholm, Royal National City Park

24/1/2023 4:15 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

24/1/2023 4:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

24/1/2023 4:50 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

24/1/2023 5:30 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

24/1/2023 5:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 5/14

24/1/2023 6:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 6/14

24/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8572 Steffy krijgt te horen dat Finn geadopteerd is. Finn, Jack en Li ontmoeten de familie Forrester. Iedereen is blij als Steffy 

vertelt dat zij en Finn gaan trouwen.

24/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13363 Hoewel ze Ben nog steeds niet helemaal vertrouwt, praat Ciara wel met hem over wat er in haar leven gebeurt. Lani weet 

zeker dat ze niet aan het bevallen is. Will gaat naar Kayla en wil meer serum. Ondertussen gaat Sonny naar Will's huis en 

Paul doet de deur open. Will haalt een herinnering op. 

24/1/2023 8:00 De Rolkrant 24.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

24/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

24/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

24/1/2023 9:46 Braambos Alle religies tesamen in Turnhout december 2022

24/1/2023 10:10 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

24/1/2023 10:30 Retro Eclips: Allemaal Beestjes Retro Allemaal Beestjes afl 200

24/1/2023 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, ...

24/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/1/2023 11:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 7/14

24/1/2023 11:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 8/14

24/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13363 Hoewel ze Ben nog steeds niet helemaal vertrouwt, praat Ciara wel met hem over wat er in haar leven gebeurt. Lani weet 

zeker dat ze niet aan het bevallen is. Will gaat naar Kayla en wil meer serum. Ondertussen gaat Sonny naar Will's huis en 

Paul doet de deur open. Will haalt een herinnering op. 

24/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/1/2023 13:10 Lachen geblazen Lachen geblazen



24/1/2023 13:35 Vrijgezel Met 40 Kinderen Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam van een 

verre en schatrijke nicht. Indien hij echter aanspraak wenst te maken op de erfenis moet hij het voortbestaan waarborgen 

van een tehuis voor 40 weeskinderen. Zijn opvattingen over opvoeding botsen echter al weleens met die van directrice 

Juliette Akkermans. De hoofdrollen waren voor Charles Janssens en Co Flower. 

24/1/2023 15:00 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!

24/1/2023 15:30 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

24/1/2023 16:05 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 2

24/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8572 Steffy krijgt te horen dat Finn geadopteerd is. Finn, Jack en Li ontmoeten de familie Forrester. Iedereen is blij als Steffy 

vertelt dat zij en Finn gaan trouwen.

24/1/2023 17:20 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

24/1/2023 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, ...

24/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13364 De Hortons staan rond Eli en Lani als ze een spoedkeizersnede ondergaat. Lani heeft een fantasie over haar perfecte leven 

met haar baby en JJ. Kayla en Valerie werken aan Lani. Eerder wachten Julie en Doug op nieuws over Ciara en ontmoeten 

Abe en Valerie en bespreken Lani's babyborrel. 

24/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

24/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8573 Steffy nodigt Hope en Liam uit voor de bruiloft. Beiden zijn blij dat ze een nieuwe liefde heeft gevonden. Steffy vraagt Eric 

om een portret van Stephanie op een prominente plek in huis op te hangen.

24/1/2023 19:00 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

24/1/2023 19:25 Op Bezoek: Den Ijzer 1914 - 1918 Den Ijzer 1914 - 1918 - Van bron tot monding in Nieuwpoort. Film van Roland Rondou

24/1/2023 20:05 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

24/1/2023 21:05 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

24/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

24/1/2023 22:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 7/14

24/1/2023 22:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 8/14

24/1/2023 23:15 Pasen Komedie. Het verhaal draait rond antichrist Frans Martens. Die voelt dat zijn laatste dagen geteld zijn en stuurt zijn dochter 

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

op de kerkelijke hoogdag van Pasen. Peter de Kemel

24/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

24/1/2023 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van sportcompetities op dinsdag  

25/1/2023 0:10 Vrijgezel Met 40 Kinderen Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam van een 

verre en schatrijke nicht. Indien hij echter aanspraak wenst te maken op de erfenis moet hij het voortbestaan waarborgen 

van een tehuis voor 40 weeskinderen. Zijn opvattingen over opvoeding botsen echter al weleens met die van directrice 

Juliette Akkermans. De hoofdrollen waren voor Charles Janssens en Co Flower. 

25/1/2023 1:35 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

25/1/2023 1:55 Op Bezoek: Den Ijzer 1914 - 1918 Den Ijzer 1914 - 1918 - Van bron tot monding in Nieuwpoort. Film van Roland Rondou

25/1/2023 2:30 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

25/1/2023 3:30 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

25/1/2023 4:25 Solar Team Ontwerp en de bouw van de volgende zonnewagen



25/1/2023 4:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

25/1/2023 4:50 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

25/1/2023 5:20 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

25/1/2023 5:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 7/14

25/1/2023 6:15 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 8/14

25/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8573 Steffy nodigt Hope en Liam uit voor de bruiloft. Beiden zijn blij dat ze een nieuwe liefde heeft gevonden. Steffy vraagt Eric 

om een portret van Stephanie op een prominente plek in huis op te hangen.

25/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13364 De Hortons staan rond Eli en Lani als ze een spoedkeizersnede ondergaat. Lani heeft een fantasie over haar perfecte leven 

met haar baby en JJ. Kayla en Valerie werken aan Lani. Eerder wachten Julie en Doug op nieuws over Ciara en ontmoeten 

Abe en Valerie en bespreken Lani's babyborrel. 

25/1/2023 8:00 De Rolkrant 25.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

25/1/2023 9:00 Basiliek van OLV van Scherpenheuvel Gebed vanuit De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel - iedere woensdag 

25/1/2023 9:44 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

25/1/2023 9:50 St-Pieters Basiliek St-Pieters Basiliek te Rome

25/1/2023 10:10 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

25/1/2023 10:30 Retro Eclips: Baja California Retro Baja California

25/1/2023 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, ...

25/1/2023 11:10 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

25/1/2023 11:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 9/14

25/1/2023 11:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 10/14

25/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13364 De Hortons staan rond Eli en Lani als ze een spoedkeizersnede ondergaat. Lani heeft een fantasie over haar perfecte leven 

met haar baby en JJ. Kayla en Valerie werken aan Lani. Eerder wachten Julie en Doug op nieuws over Ciara en ontmoeten 

Abe en Valerie en bespreken Lani's babyborrel. 

25/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/1/2023 13:05 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

25/1/2023 14:05 Drie Flinke Kerels Drie reporters van "De Avondgazet" zijn flink bij de hand, maar het leven is niet zo gemakkelijk wanneer men een strenge 

uitgever heeft en die ook nog van de oude stempel is. Op een mooie dag tijdens een reportage ontmoet Tobi een meisje dat 

hem helemaal niet bevalt. Het kleine Tinneke kan zeer lief zijn en wanneer zij iets wil bereiken dan lukt het haar altijd. 

Wanneer in alle dagbladen een foto verschijnt van het drietal worden zij ontslagen. Wanneer Tobi op zoek gaat naar ander 

werk, ontdekt hij dat een zwendelaar "De Avondgazet" wil afhandig maken. Tobi verwittigt zijn vroegere werkgever en als 

dankbaarheid worden de "Drie flinke kerels" opnieuw in dienst genomen. 

Jan Vanderheyden, 1938 met o.a. Nand Buyl, Jef Van Leemput 

25/1/2023 15:40 Lachen geblazen Lachen geblazen

25/1/2023 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 3

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

25/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8573 Steffy nodigt Hope en Liam uit voor de bruiloft. Beiden zijn blij dat ze een nieuwe liefde heeft gevonden. Steffy vraagt Eric 

om een portret van Stephanie op een prominente plek in huis op te hangen.

25/1/2023 17:15 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

25/1/2023 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, ...

25/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13365 Hope haalt uit naar Tripp als hij opduikt en een update over Ciara wil. Rafe komt tussenbeide. Ondertussen wordt Ciara 

wakker in de schuilplaats als Ben terugkeert met voorraden. Hij biedt haar een telefoonoplader aan zodat ze naar huis kan 

bellen om haar familie te laten weten dat ze in orde is, maar Ciara aarzelt. Paul vertelt John dat hij opgelucht is dat Will zijn 

geheugen niet terug krijgt. Will vertelt Marlena dat hij zich misschien iets heeft herinnerd.

25/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

25/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8574 Quinn lucht haar hart bij Carter. Ze vindt het vervelend dat er een bruiloft plaats zal vinden in de Forrester-villa zonder haar 

aanwezigheid. Brooke gaat op bezoek bij Hope en Liam om over de trouwplannen te praten.

25/1/2023 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

25/1/2023 19:30 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 10

25/1/2023 20:30 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

25/1/2023 21:05 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

25/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

25/1/2023 22:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 9/14

25/1/2023 22:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 10/14

25/1/2023 23:15 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

25/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

25/1/2023 23:50 Drie Flinke Kerels Drie reporters van "De Avondgazet" zijn flink bij de hand, maar het leven is niet zo gemakkelijk wanneer men een strenge 

uitgever heeft en die ook nog van de oude stempel is. Op een mooie dag tijdens een reportage ontmoet Tobi een meisje dat 

hem helemaal niet bevalt. Het kleine Tinneke kan zeer lief zijn en wanneer zij iets wil bereiken dan lukt het haar altijd. 

Wanneer in alle dagbladen een foto verschijnt van het drietal worden zij ontslagen. Wanneer Tobi op zoek gaat naar ander 

werk, ontdekt hij dat een zwendelaar "De Avondgazet" wil afhandig maken. Tobi verwittigt zijn vroegere werkgever en als 

dankbaarheid worden de "Drie flinke kerels" opnieuw in dienst genomen. 

Jan Vanderheyden, 1938 met o.a. Nand Buyl, Jef Van Leemput 

26/1/2023 1:25 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

26/1/2023 1:50 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 10

26/1/2023 2:50 Dierenrijk: Kraanvogels Kraanvogels - Film van Roland Rondou

26/1/2023 3:20 Stapland Stapland - De Stevensonroute (Frankrijk)

26/1/2023 4:20 Op Bezoek: Uhurm Peak 5895m Uhurm Peak 5895m - Leo Janssen

26/1/2023 4:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

26/1/2023 4:50 Tussenlanding Departement Var Tussenlanding Het Departement Var

26/1/2023 5:20 Tussenlanding Apulië Tussenlanding Apulië, Italië

26/1/2023 5:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 9/14

26/1/2023 6:15 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 10/14

26/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8574 Quinn lucht haar hart bij Carter. Ze vindt het vervelend dat er een bruiloft plaats zal vinden in de Forrester-villa zonder haar 

aanwezigheid. Brooke gaat op bezoek bij Hope en Liam om over de trouwplannen te praten.

26/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13365 Hope haalt uit naar Tripp als hij opduikt en een update over Ciara wil. Rafe komt tussenbeide. Ondertussen wordt Ciara 

wakker in de schuilplaats als Ben terugkeert met voorraden. Hij biedt haar een telefoonoplader aan zodat ze naar huis kan 

bellen om haar familie te laten weten dat ze in orde is, maar Ciara aarzelt. Paul vertelt John dat hij opgelucht is dat Will zijn 

geheugen niet terug krijgt. Will vertelt Marlena dat hij zich misschien iets heeft herinnerd.

26/1/2023 8:00 De Rolkrant 26.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

26/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

26/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

26/1/2023 9:46 Jan Van Eyck In Miniatuur Jan Van Eyck In Miniatuur

26/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

26/1/2023 10:35 Retro Eclips: Het Gebeurde in Leuven 1925-2003 Retro Het Gebeurde in Leuven 1925-2003

26/1/2023 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, ...

26/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/1/2023 11:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 11/14

26/1/2023 11:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 12/14

26/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13365 Hope haalt uit naar Tripp als hij opduikt en een update over Ciara wil. Rafe komt tussenbeide. Ondertussen wordt Ciara 

wakker in de schuilplaats als Ben terugkeert met voorraden. Hij biedt haar een telefoonoplader aan zodat ze naar huis kan 

bellen om haar familie te laten weten dat ze in orde is, maar Ciara aarzelt. Paul vertelt John dat hij opgelucht is dat Will zijn 

geheugen niet terug krijgt. Will vertelt Marlena dat hij zich misschien iets heeft herinnerd.

26/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/1/2023 13:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

26/1/2023 13:25 Vuur, Liefde en Vitaminen 1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en weduwnaar 

met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als echtgenoot strikken 

maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar te blijven. 

Komedie van Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts, Romain Deconinck en 

Gaston Vandermeulen. 

26/1/2023 14:50 Oud Antwerpen We keren terug in het verleden van Antwerpen

26/1/2023 15:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1974-1975

26/1/2023 16:05 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 4

26/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8574 Quinn lucht haar hart bij Carter. Ze vindt het vervelend dat er een bruiloft plaats zal vinden in de Forrester-villa zonder haar 

aanwezigheid. Brooke gaat op bezoek bij Hope en Liam om over de trouwplannen te praten.

26/1/2023 17:15 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

26/1/2023 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, ...

26/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13366 Chad werpt zichzelf op aan Victor en Sonny als de beste kandidaat om Titan te leiden, met het argument dat er niemand is 

met meer motivatie om Stefan te vernietigen. Ondertussen gaan Kate en Ted door met hun aanklacht wegens seksuele 

intimidatie om het bedrijf ten val te brengen. Kayla komt haar deel van haar geheime afspraak met Stefan na. 

26/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

26/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8575 Het is de trouwdag van Steffy en Finn en alle gasten verzamelen zich in de Forrester-villa. Ridge vertelt Steffy hoe trots hij is 

op haar. Jack wordt nerveus als er een mysterieuze, gesluierde vrouw opduikt.

26/1/2023 19:00 En Route Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar

26/1/2023 19:40 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

26/1/2023 20:40 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

26/1/2023 21:35 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

26/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

26/1/2023 22:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 11/14

26/1/2023 22:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 12/14

26/1/2023 23:15 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

26/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

26/1/2023 23:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

27/1/2023 0:10 Vuur, Liefde en Vitaminen 1956. Komedie. De af en toe slapstickachtige lotgevallen van Janssens als wachtmeester bij de brandweer en weduwnaar 

met Lambeau als aantrekkelijke dochter. Op een bepaald moment willen drie vrouwen Janssens als echtgenoot strikken 

maar na een reeks paniekerige verwikkelingen besluit hij rustig brandweerman en weduwnaar te blijven. 

Komedie van Jef Bruyninckx. Met o.a. Charles Janssens, Pim Lambeau, Julien Schoenaerts, Romain Deconinck en 

Gaston Vandermeulen. 

27/1/2023 1:35 En Route Wolvin Naya - De Brouwerij: Primus - Oeganda Reisvlog: Madagascar

27/1/2023 2:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

27/1/2023 3:10 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

27/1/2023 4:10 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

27/1/2023 4:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

27/1/2023 4:50 Tussenlanding Saint Lawrence Tussenlanding De Saint Lawrence

27/1/2023 5:20 Tussenlanding Senegal Tussenlanding Casamance, Senegal

27/1/2023 5:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 11/14

27/1/2023 6:15 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 12/14

27/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8575 Het is de trouwdag van Steffy en Finn en alle gasten verzamelen zich in de Forrester-villa. Ridge vertelt Steffy hoe trots hij is 

op haar. Jack wordt nerveus als er een mysterieuze, gesluierde vrouw opduikt.

27/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13366 Chad werpt zichzelf op aan Victor en Sonny als de beste kandidaat om Titan te leiden, met het argument dat er niemand is 

met meer motivatie om Stefan te vernietigen. Ondertussen gaan Kate en Ted door met hun aanklacht wegens seksuele 

intimidatie om het bedrijf ten val te brengen. Kayla komt haar deel van haar geheime afspraak met Stefan na. 

27/1/2023 8:00 De Rolkrant 27.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

27/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

27/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

27/1/2023 9:46 Paus met Poolse roots Paus met Poolse roots

27/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

27/1/2023 10:35 Retro Eclips: De Grote Oorlog 1914-1918 Retro De Grote Oorlog 1914-1918

27/1/2023 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, ...

27/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/1/2023 11:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 13/14

27/1/2023 12:00 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 14/14

27/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13366 Chad werpt zichzelf op aan Victor en Sonny als de beste kandidaat om Titan te leiden, met het argument dat er niemand is 

met meer motivatie om Stefan te vernietigen. Ondertussen gaan Kate en Ted door met hun aanklacht wegens seksuele 

intimidatie om het bedrijf ten val te brengen. Kayla komt haar deel van haar geheime afspraak met Stefan na. 

27/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/1/2023 13:05 Lachen geblazen Lachen geblazen

27/1/2023 13:25 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en omdat 

ze nogal gehecht zijn aan hun neefje beletten ze hierdoor om hem te laten trouwen. Maar dat is zonder twee andere neven

(Jef en Cois Cassiers) gerekend die vastbesloten zijn om voor Tony een vrouw te zoeken en hem te laten trouwen. 

1959 Edith Kiel

27/1/2023 15:10 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

27/1/2023 16:00 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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



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

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

tante Cordula.  Aflevering 5

27/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8575 Het is de trouwdag van Steffy en Finn en alle gasten verzamelen zich in de Forrester-villa. Ridge vertelt Steffy hoe trots hij is 

op haar. Jack wordt nerveus als er een mysterieuze, gesluierde vrouw opduikt.

27/1/2023 17:15 Thee Met Een Verhaal 14 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

27/1/2023 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, ...

27/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13367 Maggie hoort over Victors nieuwe aanwinst, net als Kate. Ze probeert Chad over te halen het niet te doen, maar hij is 

vastbesloten Sonny te helpen. Gabi's reünie met Ari is niet helemaal wat ze verwachtte. Stefan probeert Eve en Brady om 

te praten over Basic Black. Theresa steunt JJ.

27/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

27/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8576 Quinn en Carter vinden een aantrekkelijke manier om zich te ontspannen nu ze niet zijn uitgenodigd voor de bruiloft.

27/1/2023 19:00 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

27/1/2023 20:00 Evrard ervaart Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

er kennis gemaakt met de veelzijdige landschappen, de oude tradities en het rijk verleden dat dit land te bieden heeft. 

27/1/2023 20:55 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

27/1/2023 21:25 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

27/1/2023 21:35 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

27/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

27/1/2023 22:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 13/14

27/1/2023 23:00 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 14/14

27/1/2023 23:15 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

27/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

27/1/2023 23:55 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

28/1/2023 0:15 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en omdat 

ze nogal gehecht zijn aan hun neefje beletten ze hierdoor om hem te laten trouwen. Maar dat is zonder twee andere neven

(Jef en Cois Cassiers) gerekend die vastbesloten zijn om voor Tony een vrouw te zoeken en hem te laten trouwen. 

1959 Edith Kiel

28/1/2023 1:55 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

28/1/2023 2:55 Evrard ervaart Evrard ervaart enkele bijzondere plaatsen uit het heden en verleden van Peru. Op een sportieve of lucratieve manier wordt 

er kennis gemaakt met de veelzijdige landschappen, de oude tradities en het rijk verleden dat dit land te bieden heeft. 

28/1/2023 3:50 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

28/1/2023 4:15 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

28/1/2023 4:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

28/1/2023 4:50 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

28/1/2023 5:20 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

28/1/2023 5:50 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 13/14

28/1/2023 6:25 Retro film  Retro serie - Veertiendelige serie - jaren 1970 - Aflevering 14/14

28/1/2023 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 3

28/1/2023 7:30 Tussenlanding Stockholm Tussenlanding De Scherenkust van Stockholm

28/1/2023 8:00 De Rolkrant 28.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

28/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel



28/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

28/1/2023 9:50 De Zin van het Gebed De Zin van het Gebed, Broeder Stockman, Broeders van Liefde

28/1/2023 10:25 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

28/1/2023 10:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

28/1/2023 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, ...

28/1/2023 11:15 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1984-1985

28/1/2023 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

28/1/2023 12:40 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

28/1/2023 12:45 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

28/1/2023 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/1/2023 13:20 Schipperskwartier 1953. Belevenissen rond het turbulente huwelijk van de eigenaars van een kruidenierszaakje en een cafeetje in 

de Antwerpse uitgaansbuurt. Na een reeks begripsverwarringen met trouwlustige dames eindigt het ontstane geharrewar 

op een bijzondere bruiloft in het café in Antwerpen.  

Geregisseerd door Edith Kiel met Charles Janssen, Co Flower en René Bertal.

28/1/2023 15:00 Waargebeurde Oorlogsfeiten Meensel-Kiezegem 1944 - De film gaat de sporen na van de deportatie van al de mannen van het dorp Meensel-Kiezegem. Het betreft de 

Duitse wraakmaatregelen: een collaborateur, Gaston Merckx. Meerdere verdachten van het dorp werden gefusilleerd en 

69 inwoners werden naar de concentratiekampen gestuurd.

28/1/2023 16:25 Ten Huize Goetgebuer Nevele 1930, Op de hoeve van de kinderen Goetgebuer wordt er dagelijks hard gewerkt en gaat het leven zijn dagdagelijkse 

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

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

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

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

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

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

tante Cordula.  Aflevering 6

28/1/2023 16:45 Uit Hetzelfde Nest België 1952. Komedie van Edith Kiel. Met o.a. Jos Gevers, Charles Janssens, Jaak de Voght, Gella Allaert en Jan de Vel. 

28/1/2023 18:05 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

28/1/2023 18:10 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel1/2

28/1/2023 19:00 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

28/1/2023 19:25 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 8

28/1/2023 20:15 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

28/1/2023 21:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

28/1/2023 22:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

28/1/2023 23:15 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

28/1/2023 23:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

28/1/2023 23:55 Schipperskwartier 1953. Belevenissen rond het turbulente huwelijk van de eigenaars van een kruidenierszaakje en een cafeetje in 

de Antwerpse uitgaansbuurt. Na een reeks begripsverwarringen met trouwlustige dames eindigt het ontstane geharrewar 

op een bijzondere bruiloft in het café in Antwerpen.  

Geregisseerd door Edith Kiel met Charles Janssen, Co Flower en René Bertal.

29/1/2023 1:35 Architecteur in Gent in beweging Architecteur in Gent in beweging 2022 - Regisseur / Producer: Michel Blanckaert deel1/2



29/1/2023 2:25 Wijnland -Duitsland Duitsland - Franken, de uitdagingen van het klimaat.

29/1/2023 2:50 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 8

29/1/2023 3:40 Naar de markt Barcelona Naar de markt Barcelona

29/1/2023 4:40 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

29/1/2023 5:45 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

29/1/2023 5:55 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

29/1/2023 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

29/1/2023 8:00 De Rolkrant 29.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

29/1/2023 9:00 Land van Sint-Franciscus Land van Sint-Franciscus

29/1/2023 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

29/1/2023 10:19 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

29/1/2023 10:25 André Rieu op zijn best André Rieu op zijn best afl. 16

29/1/2023 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, ...

29/1/2023 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  109ste aflevering

29/1/2023 12:00 The Bobby Setter Band Live The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022

29/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/1/2023 13:15 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

29/1/2023 14:10 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

29/1/2023 15:10 De Witte De Witte is een Belgische film uit 1934, in een regie van Jan Vanderheyden en naar het gelijknamige boek van Ernest Claes. 

29/1/2023 16:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  109ste aflevering

29/1/2023 17:35 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

29/1/2023 17:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

29/1/2023 17:55 Op weg naar Miss België 11 februari Miss België 2023 - Vandaag herhaling verkiezing Miss België 2021

29/1/2023 20:05 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

29/1/2023 20:55 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

29/1/2023 21:55 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

29/1/2023 22:20 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

29/1/2023 22:40 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

29/1/2023 23:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

30/1/2023 0:05 Hoe Zotter, Hoe Liever Julleke had graag willen studeren, maar is niet verder geraakt dan het postkantoor van Mussegem. Juleke zijn vrienden 

en kozijns, Mil en Frans, moeten op geen frank zien en genieten van het leven onder de leuze "Hoe zotter hoe liever". 

1960. Edith Kiel met Gaston Berghmans • Cois Cassiers • Paula Sleyp • Frieda Linzi • Denise De Weerdt • Jef Cassiers

30/1/2023 1:50 Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek Op bezoek naar Vaticaanstad - St-Pietersbasiliek

30/1/2023 2:45 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

30/1/2023 3:40 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

30/1/2023 4:40 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

30/1/2023 5:10 Locatie voorgesteld ontdek de wereld

30/1/2023 5:20 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

30/1/2023 5:45 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

30/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8576 Quinn en Carter vinden een aantrekkelijke manier om zich te ontspannen nu ze niet zijn uitgenodigd voor de bruiloft.

30/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13367 Maggie hoort over Victors nieuwe aanwinst, net als Kate. Ze probeert Chad over te halen het niet te doen, maar hij is 

vastbesloten Sonny te helpen. Gabi's reünie met Ari is niet helemaal wat ze verwachtte. Stefan probeert Eve en Brady om 

te praten over Basic Black. Theresa steunt JJ.


