
11/1/2021 08:00 De Rolkrant 11.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

11/1/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'teveel verdriet voor één hart'  Ed Franck, Davidsfonds

11/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

11/1/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 7 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

11/1/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke, Ons Vorstenhuis en De Koningskwestie

11/1/2021 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, ...

11/1/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

11/1/2021 12:05 Vliegers in de lucht van Bali Vliegers in de lucht van Bali

11/1/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12857 Steve grijpt Joey en ze verstoppen zich net als de hulpsheriffs bij de commune aankomen. Nicole vertrouwt Dario toe dat 

ze bang is dat Deimos haar nog steeds niet vertrouwt. 

11/1/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/1/2021 13:25 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

11/1/2021 14:00 Uw verhaal: Rok Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

11/1/2021 14:15 Slachtvee Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien is hij verloofd met Marie-Rose, 

de dochter van de directeur, die hij later hoopt op te volgen. Bij een routineonderzoek in het ziekenhuis stelt men echter 

vast dat hij kanker heeft en zijn dagen geteld zijn. De ontreddering die Thomas daardoor ondergaat duurt echter niet lang, 

zijn besluit staat vast: de korte tijd die hem nog rest zal hij gebruiken om een aantal slechteriken op te ruimen.  

1979 Regisseur Patrick Conrad

11/1/2021 15:55 Thee Met Een Verhaal 06 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

11/1/2021 16:10 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

11/1/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8081 Xander probeert het vertrouwen van Zoe te winnen, zodat ze haar zorgen met hem deelt. Flo zit te piekeren of 

ze Hopes aanbod moet accepteren. De vriendelijke houding van Ridge maakt het alleen maar moeilijker.

11/1/2021 17:00 Finalisten Miss België  2021 De 30 finalisten Miss België  2021 worden voorgesteld 

11/1/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8082 Douglas is de nieuwste pion in het spel van Thomas om Hope voor zich te winnen. Als de kans zich voordoet, maakt Shauna 

van de gelegenheid gebruik om een Forrester Original te dragen. 

11/1/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

11/1/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12858 Kate ziet hoe Deimos Nicole uitdaagt om te bewijzen dat haar verlangen naar hem oprecht is. Terwijl Brady en Theresa 

proberen om een slapeloze Tate te kalmeren, confronteert Dario Summer over haar gevoelens voor Brady.

11/1/2021 18:20 De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen De Tokay - Koning van de wijnen, wijn van de koningen

11/1/2021 18:50 Rijndal Rijndal

11/1/2021 19:20 Dierenrijk: Komodovaranen Komodovaranen, Indonesië

11/1/2021 19:40 Fribourg Het kanton Fribourg kent een rijke geschiedenis en is doordrongen van een groot aantal culinaire geneugten. Zo doopten 

ze hun hoogste berg de Vanil Noir (2389 meter!) én is hun belangrijkste stadje wereldberoemd: Gruyères. 

In dit Zwitserse kanton spreken de bewoners zowel Duits als Frans.

11/1/2021 20:00 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC



11/1/2021 21:00 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

11/1/2021 22:05 Het Bloemenvolk Het Bloemenvolk te Indonesië

11/1/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

11/1/2021 23:10 Pasen Komedie (afl 1). 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

11/1/2021 23:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

11/1/2021 23:45 Perte total Perte total ,  een film van Dan Key en Chris Devos

12/1/2021 00:55 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

12/1/2021 01:00 Doorheen Zwitserland en Oostenrijk Doorheen Zwitserland en Oostenrijk

12/1/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8082 Douglas is de nieuwste pion in het spel van Thomas om Hope voor zich te winnen. Als de kans zich voordoet, maakt Shauna 

van de gelegenheid gebruik om een Forrester Original te dragen. 

12/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12858 Kate ziet hoe Deimos Nicole uitdaagt om te bewijzen dat haar verlangen naar hem oprecht is. Terwijl Brady en Theresa 

proberen om een slapeloze Tate te kalmeren, confronteert Dario Summer over haar gevoelens voor Brady.

12/1/2021 08:00 De Rolkrant 12.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

12/1/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit Het wonderbaarlijke verhaal van de kleine prins, Antoine de Saint-Exupéry in een bewerking van 

Tiny Fisscher , uitgeverij Volt

12/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

12/1/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 8 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

12/1/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Manneke 33, Op water en spoor, Remember en Een parel in de Alpen

12/1/2021 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, ...

12/1/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

12/1/2021 12:05 Eclips TV Op Stap: Hommage Ann Christy Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

12/1/2021 12:30 De Dingen Des Levens Afl. 12858 Kate ziet hoe Deimos Nicole uitdaagt om te bewijzen dat haar verlangen naar hem oprecht is. Terwijl Brady en Theresa 

proberen om een slapeloze Tate te kalmeren, confronteert Dario Summer over haar gevoelens voor Brady.

12/1/2021 13:15 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/1/2021 13:30 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 3

12/1/2021 14:30 Peegie 4 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - Deel 4

12/1/2021 15:25 Eclips en Vrienden Zorg - Euthanasie Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

12/1/2021 15:50 Thee Met Een Verhaal 07 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

12/1/2021 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 6

12/1/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8082 Douglas is de nieuwste pion in het spel van Thomas om Hope voor zich te winnen. Als de kans zich voordoet, maakt Shauna 

van de gelegenheid gebruik om een Forrester Original te dragen. 

12/1/2021 17:00 Finalisten Miss België  2021 De 30 finalisten Miss België  2021 worden voorgesteld 

12/1/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8083 Thomas verbijstert Hope met een liefdesverklaring en een onverwachte zoen. Wyatt confronteert een emotionele Sally 

met de geheimen die ze verborgen hield. 

12/1/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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



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

uitdaging, ...

12/1/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12859 Kate gaat met Roman naar het politiebureau en spint haar verhaal over de moord van Deimos op Nicole. Hope, 

aan het einde van haar Latijn, gaat naar de Hortonhut in een poging om alle vragen die ze heeft over haar leven op te lossen.

12/1/2021 18:20 Lekker Weg Histoire d'eau  (afl 1) De Vaucluse, een heel populaire streek 

12/1/2021 18:45 Lekker Weg Provence verte (afl 2) Lubéron, een eindje boven Aix-en-Provence, oostelijk van Avignon. Iets minder gekend deel 

van Provence. 

12/1/2021 19:05 Naar de markt Freiburg Naar de markt te Freiburg (Duitsland)

12/1/2021 20:05 De Alpen  Van de Isarvallei tot het Inndal - Gletsjers en glooiende heuvels

12/1/2021 21:00 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 8

12/1/2021 21:55 Roots 66 Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen: US Route 66. Een zoektocht over 

de grote plas naar de roots van de muziek. Van Chicago, de thuisbasis van jazz en soul ging het naar Saint Louis, 

het centrum van de blues waar muzieklegendes groot werden en Texas, de stad van de country. 

12/1/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

12/1/2021 23:10 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

12/1/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

12/1/2021 23:45 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

13/1/2021 00:05 Bittere honing Bittere honing, korte speelfilm uit 1987

13/1/2021 00:35 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

13/1/2021 00:40 Doorheen USA De mooiste locaties binnen USA 

13/1/2021 05:40 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

13/1/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8083 Thomas verbijstert Hope met een liefdesverklaring en een onverwachte zoen. Wyatt confronteert een emotionele Sally 

met de geheimen die ze verborgen hield. 

13/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12859 Kate gaat met Roman naar het politiebureau en spint haar verhaal over de moord van Deimos op Nicole. Hope, aan het 

einde van haar Latijn, gaat naar de Hortonhut in een poging om alle vragen die ze heeft over haar leven op te lossen.

13/1/2021 08:00 De Rolkrant 13.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/1/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest een fragment uit Een keukenmeidenroman, Kathryn Stockett, uitgeverij Mistral

13/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

13/1/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 9 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/1/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 27, 28 en De Achtiendaagse veldtocht

13/1/2021 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, ...

13/1/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken en gasten 

Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

13/1/2021 12:05 Eclips TV Op Stap: Join 2 Bike - Droom, durf, doe, deel ... Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

13/1/2021 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12859 Kate gaat met Roman naar het politiebureau en spint haar verhaal over de moord van Deimos op Nicole. Hope, aan het 

einde van haar Latijn, gaat naar de Hortonhut in een poging om alle vragen die ze heeft over haar leven op te lossen.

13/1/2021 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/1/2021 13:25 Kerstspecial - coronaslachtoffers Kerstspecial opgedragen aan alle coronaslachtoffers vanuit Sint-Truiden.  Kerstmis in mijn kindertijd door Freddy Davis. 

Met dank aan stad Sint-Truiden, kerkfabriek Sint-Martinus Sint-Truiden en vele anderen. Herhaling

13/1/2021 14:20 De stille genieter Gaston is een nogal simpele kantoorbediende. Hij staat op het punt om te trouwen en heeft ook net een nieuwe flat 

gehuurd dus het leven lacht hem toe. Maar dan blijkt dat het huis wordt gebruikt als vluchtoord voor Gastons baas en zijn 

vriendinnen en als toppunt verschijnen zijn twee neven (Jef en Cois Cassiers) die hem uit problemen willen halen die er 

helemaal niet zijn. 1961. Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Jef Cassiers en Cois Cassiers

13/1/2021 15:55 Thee Met Een Verhaal 08 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie



13/1/2021 16:10 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

13/1/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8083 Thomas verbijstert Hope met een liefdesverklaring en een onverwachte zoen. Wyatt confronteert een emotionele Sally 

met de geheimen die ze verborgen hield. 

13/1/2021 17:00 Finalisten Miss België  2021 De 30 finalisten Miss België  2021 worden voorgesteld 

13/1/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8084 Wyatt belt Liam, die nog steeds in Parijs is, en onthult dat Thomas probeert Hope tegen hem uit te spelen door haar 

te manipuleren. Brooke en Ridge zijn het oneens over het juiste pad voor hun kinderen. 

13/1/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

13/1/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12860 In de Hortonhut is Bo "aangekomen" om Hope te helpen met een "donkere nacht van de ziel".  Bo dringt er bij haar op aan 

om haar vechtlust terug te krijgen en de dingen aan te pakken die haar tegenhouden.

13/1/2021 18:20 Carnaval in Aalst 2020 Carnaval Aalst 2020 Herhaling - deel 12

13/1/2021 19:05 Smaakmakkers 1  Smaakmakkers 1

13/1/2021 19:30 Smaakmakkers 2 Smaakmakkers 2

13/1/2021 19:55 Smaakmakkers 3 Smaakmakkers 3

13/1/2021 20:20 Een Monikkenleven Een Monikkenleven

13/1/2021 20:45 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

13/1/2021 21:40 En Route Burlen van de herten Burlen van de herten 

13/1/2021 22:00 Thomas De Sterk En route special met Thomas De Sterk

13/1/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

13/1/2021 23:10 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

13/1/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

13/1/2021 23:50 Bron van alle leven Bron van alle leven, korte speelfilm uit 1984

14/1/2021 00:05 't Kan verkeren 't Kan verkeren , korte speelfilm uit 1993

14/1/2021 00:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

14/1/2021 00:30 Doorheen Zuid-Amerika Op bezoek door Zuid-Amerika

14/1/2021 05:50 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

14/1/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8084 Wyatt belt Liam, die nog steeds in Parijs is, en onthult dat Thomas probeert Hope tegen hem uit te spelen door haar 

te manipuleren. Brooke en Ridge zijn het oneens over het juiste pad voor hun kinderen. 

14/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12860 In de Hortonhut is Bo "aangekomen" om Hope te helpen met een "donkere nacht van de ziel".  Bo dringt er bij haar op aan 

om haar vechtlust terug te krijgen en de dingen aan te pakken die haar tegenhouden.

14/1/2021 08:00 De Rolkrant 14.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/1/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor uit 'Het meisje met de feeënvingers', Christ en Kobe Van Herwegen, uitgeverij Van Halewyck,

14/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

14/1/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 10 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/1/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 29, 30 - De geschiedenis herleeft - De clown - Energie - diamant 2 - 

Het hout in de haven - Arm Vlaanderen - Zaroegoe

14/1/2021 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, ...

14/1/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

14/1/2021 12:05 De Dingen Des Levens Afl. 12860 In de Hortonhut is Bo "aangekomen" om Hope te helpen met een "donkere nacht van de ziel".  Bo dringt er bij haar op aan 

om haar vechtlust terug te krijgen en de dingen aan te pakken die haar tegenhouden.

14/1/2021 12:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/1/2021 13:05 De bruid zonder bed Hazeke, de dochter van de herbergier Tapmans, huwt met Paul, de zoon van de rijke fabrikant Conti. Hazeke verneemt dat 

haar man veel omgang heeft gehad met een zekere Mary. Hazeke onderbreekt het trouwfeest en neemt haar intrek bij Jef 

en Sooi in een bungalow op Sint Anneke omdat haar bed al verkocht is. Paul zoekt naar zijn bruid en komt via Jef en Sooi 

op het spoor van Hazeke, maar zij trachten Paul van de bungalow weg te houden.

14/1/2021 14:50 Retro De Laatste Reis Retro Eclips: De Laatste Reis

14/1/2021 15:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 80

14/1/2021 15:55 Thee Met Een Verhaal 09 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

14/1/2021 16:10 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

14/1/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8084 Wyatt belt Liam, die nog steeds in Parijs is, en onthult dat Thomas probeert Hope tegen hem uit te spelen door haar 

te manipuleren. Brooke en Ridge zijn het oneens over het juiste pad voor hun kinderen. 

14/1/2021 17:00 Finalisten Miss België  2021 De 30 finalisten Miss België  2021 worden voorgesteld 

14/1/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8085 Sally valt Thomas aan op het kapotmaken van haar relatie met Wyatt, terwijl Quinn het goede nieuws viert. Flo begint zich 

zorgen te maken als Hope praat over haar hervonden gevoelens over haar huwelijk. 

14/1/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

14/1/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12861 Roman en Rafe ondervragen Nicole. Belle komt aan en Nicole legt de deal die ze met Victor heeft gemaakt uit. 

Joey en Steve komen naar Kayla's hotelkamer en treffen er Fynn aan.  Kayla hoort dat Joey gearresteerd is. 

14/1/2021 18:20 Africa with David Attenborough Episode 4 Cape

14/1/2021 19:25 En Route Handen uit de mouwen Afl. 1 Handen uit de mouwen, grijsgedraaid, Malta en Canada.

14/1/2021 19:55 De Daken van Berlijn De Daken van Berlijn

14/1/2021 20:50 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

14/1/2021 21:45 Microadventures 1 en 2 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 

of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

14/1/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

14/1/2021 23:10 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

14/1/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

14/1/2021 23:50 Bastaard halve prijs Bastaard halve prijs, korte speelfilm uit 1973

15/1/2021 00:15 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

15/1/2021 00:25 Doorheen China - Japan Op bezoek door China en Japan

15/1/2021 05:40 Mercy Ships Cath Luyten aan boord van het ziekenhuisschip van Mercy Ships. Ze ontmoet patiënten en ziet met eigen ogen welk vershil 

Mercy Ships maakt in de wereld



15/1/2021 06:25 En Route met Wallonië 1 En Route met Wallonië 1

15/1/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8085 Sally valt Thomas aan op het kapotmaken van haar relatie met Wyatt, terwijl Quinn het goede nieuws viert. Flo begint zich 

zorgen te maken als Hope praat over haar hervonden gevoelens over haar huwelijk. 

15/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12861 Roman en Rafe ondervragen Nicole. Belle komt aan en Nicole legt de deal die ze met Victor heeft gemaakt uit. 

Joey en Steve komen naar Kayla's hotelkamer en treffen er Fynn aan.  Kayla hoort dat Joey gearresteerd is. 

15/1/2021 08:00 De Rolkrant 15.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/1/2021 09:00 Sanne Leest Sanne leest voor  'vroeger was alles anders', Korneel De Rynck, uitgeverij Angele

15/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

15/1/2021 10:05 Eclips TV In Beweging Afl. 11 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/1/2021 10:20 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Manneke 31en 32, The Country of the King of Cheeses, Vergeten generatie, 

15/1/2021 11:15 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

15/1/2021 11:20 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken 

en gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

15/1/2021 12:05 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog In De Klem (afl. 5) - In El-Alaheim houdt he Britse leger de troepen van Rommel tegen. De geallieerden starten een 

nieuw front in de Mahgreb. Hitler begint zijn laatste offensief tegen het Rode Leger by Koursk. Tevergeefs. Italië keert 

zich tegen Mussolini en Duitsland.

15/1/2021 13:05 De Dingen Des Levens Afl. 12861 Roman en Rafe ondervragen Nicole. Belle komt aan en Nicole legt de deal die ze met Victor heeft gemaakt uit. 

Joey en Steve komen naar Kayla's hotelkamer en treffen er Fynn aan.  Kayla hoort dat Joey gearresteerd is. 

15/1/2021 13:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/1/2021 14:05 Vlees Vlees, een film van Dan Key en Chris Devos

15/1/2021 14:50 Toon (Hermans) Is Liefde Toon Hermans is liefde

15/1/2021 15:55 Thee Met Een Verhaal 10 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

15/1/2021 16:10 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

15/1/2021 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8085 Sally valt Thomas aan op het kapotmaken van haar relatie met Wyatt, terwijl Quinn het goede nieuws viert. Flo begint zich 

zorgen te maken als Hope praat over haar hervonden gevoelens over haar huwelijk. 

15/1/2021 17:00 Finalisten Miss België  2021 De 30 finalisten Miss België  2021 worden voorgesteld 

15/1/2021 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8086 Thomas schrikt zich rot als Liam terugkeert uit Parijs om hem te confronteren met zijn acties. Wyatt vertelt Flo dat Sally 

is verhuisd vanwege een geheim. Flo voelt zich schuldig omdat ze hetzelfde heeft gedaan. 

15/1/2021 17:30 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

15/1/2021 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12862 Nicole vertrouwt Dario de mogelijke aanklachten toe die ze zou kunnen krijgen als Deimos dood blijkt te zijn. Deimos is 

aangespoeld op de rivieroever... en opent eindelijk zijn ogen. Hope keert terug naar Salem en zoekt Rafe op.

15/1/2021 18:20 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

15/1/2021 19:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 3)

15/1/2021 19:40 Ganges with Sue Perkins Ganges with Sue Perkins Episode 1 - BBC

15/1/2021 20:30 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

15/1/2021 20:55 De Daken van New York De Daken van New York

15/1/2021 21:55 Microadventures 3 en 4 Avontuur? In België? Het kan. Ben Roelants tracht je te bewijzen dat wij in België ook nog wild country hebben, backbush, 



of hoe je het ook wil noemen. Hij vertrekt elke week op Microadventure. Een avontuur dichtbij, en bereikbaar voor iedereen.

15/1/2021 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken en 

gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

15/1/2021 23:10 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

15/1/2021 23:35 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

15/1/2021 23:50 Het meisje en de Madonna Mei 1940. Een moeder is op de vlucht met haar twee kleine meisjes. Door gebrek aan benzine kunnen ze niet vrder. 

Zij brengt de kinderen in veiligheid nabij een Lourdesgrot. Hun moeder wordt door een vijandig gevechtsvliegtuig gedood. 

De kinderen werden als oorlogswezen opgenomen door een gierige boer. Zeventien jaar later gaan de twee meisjes op zoek 

naar hun familie. Film van Edith Kiel (1958).

16/1/2021 01:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

16/1/2021 01:35 Doorheen Africa Doorheen Africa

16/1/2021 06:30 De Dingen Des Levens Afl. 12858 Kate ziet hoe Deimos Nicole uitdaagt om te bewijzen dat haar verlangen naar hem oprecht is. Terwijl Brady en Theresa 

proberen om een slapeloze Tate te kalmeren, confronteert Dario Summer over haar gevoelens voor Brady.

16/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12859 Kate gaat met Roman naar het politiebureau en spint haar verhaal over de moord van Deimos op Nicole. Hope, aan het 

einde van haar Latijn, gaat naar de Hortonhut in een poging om alle vragen die ze heeft over haar leven op te lossen.

16/1/2021 08:00 De Rolkrant 16.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

16/1/2021 09:00 Ouder worden Bie Hinnekint laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord- Over onze maatschappij en andere culturen (afl. 7).

16/1/2021 09:10 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

16/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

16/1/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Cavalcade in Antwerpen - Provinciale historische stoet 1930 - Wereldtentoonstelling 1930 

Antwerpen (afl 32)

16/1/2021 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, ...

16/1/2021 11:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - De jaren 60

16/1/2021 11:45 Kleistreken Afl. 9  De meulen en de steenbakkeroa. Roland Bergeys vertelt zijn verhalen op zolder in de taal van zijn grootmoeder, 

een kleurrijke mix van Booms en  Antwerps is dat. De verhalen zijn avontuurlijk, grappig of poëtisch en ontsproten uit 

zuivere verbeelding, maar telkens met een knipoog naar de kleistreek van honderd jaar geleden. O ja: een streek is 

een gebied, maar ook een ondeugende daad.

16/1/2021 12:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag: Eddy Vereycken en 

gasten Antoine Meiresonne, Robert Janssens en Lia Linda.

16/1/2021 12:50 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

16/1/2021 13:05 Pater Damiaan Kerstmis 1888. In het kerkje van de Leproserij van Molokaï wonen de inboorlingen de mis bij. Pater Damiaan, ziek en 

vermoeid, zit terzijde. Hij wordt door Lawila bij haar echtgenoot geroepen: de zieltogende Kahili. Nadat de jonge man 

gestorven is, keert Pater Damiaan naar zijn pastorij terug - begeleid door kinderen die hem met vragen overstelpen. 

Dan begint hij te vertellen over zijn leven. 1946

16/1/2021 14:40 Een aardig geval Jef Pinke, een man die het leven van de goede kant opneemt, heeft Aloïs Zavel als vriend en buurman. Deze is schrijver

 zonder talent die zijn werken niet uitgegeven krijgt. Beiden wonen in hetzelfde gebouw. Jef is gehuwd en Aloïs is vrijgezel. 

Zavel adopteert een kind en ontvangt een flinke som geld. Zijn vermeende zuigeling is echter een bengel van 16 jaar die

zich ruw gedraagt. Hierdoor daat Zavel zijn vaderlijke geestdrift tot onder nul. Nand Buyl op zijn best in zijn beginperiode. 

1941. Jan Vanderheyden

16/1/2021 16:05 En Route Cruises En route Cruises

16/1/2021 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

16/1/2021 16:45 Eclips en Vrienden BV - Giedo Thiry Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek met een Bekende Vlaming en... zijn of haar allerbeste vriend(in).  

Vandaag is Giedo Thiry te gast. 

16/1/2021 17:30 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, ...

16/1/2021 17:35 Margriet Tussen De Mensen Margriet Hermans presenteert een wekelijkse talkshow, met gasten en publiek 

16/1/2021 18:25 Kolkata with Sue Perkins Kolkata with Sue Perkins. BBC

16/1/2021 19:25 Solar Team Ontwerp en de bouw van de volgende zonnewagen

16/1/2021 19:45 Naar de markt Boedapest Naar de markt te Boedapest (Hongarije)

16/1/2021 20:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 2

16/1/2021 21:40 Wijnland - Engeland Engeland, God Save Champagne

16/1/2021 22:10 The Mekong with Sue Perkins The Mekong with Sue Perkins Episode 1 - BBC

16/1/2021 23:05 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

16/1/2021 23:35 Zaman Zaman is een integere, gedreven politierechercheur. In zijn onderzoek zit hij op het spoor van de machtige ondernemer 

Collas, die in verbinding staat met de louche nachtclubeigenaar Kaplan. 1983. Marc Janssen

17/1/2021 01:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/1/2021 01:25 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

17/1/2021 01:30 Doorheen Rome en Vaticaan Op deze kerstnacht gaan we op bezoek naar Rome en het Vaticaan

17/1/2021 06:30 De Dingen Des Levens Afl. 12860 In de Hortonhut is Bo "aangekomen" om Hope te helpen met een "donkere nacht van de ziel".  Bo dringt er bij haar op aan 

om haar vechtlust terug te krijgen en de dingen aan te pakken die haar tegenhouden.

17/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12861 Roman en Rafe ondervragen Nicole. Belle komt aan en Nicole legt de deal die ze met Victor heeft gemaakt uit. Joey en Steve 

komen naar Kayla's hotelkamer en treffen er Fynn aan.  Kayla hoort dat Joey gearresteerd is. 

17/1/2021 08:00 De Rolkrant 17.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/1/2021 09:00 Ouder worden Bie Hinnekint - laat Jan Hoet, Motte Claus, Rocco Granata, Koenraad Tinel, Roland Van Campenhout en Tine Ruysschaert 

aan het woord Over kracht van de kunsten (afl. 2)

17/1/2021 09:10 De Zandmuze Zandkunstenares Colette Dedyn creëert een reeks van beelden met behulp van zand, een proces dat wordt bereikt door 

het aanbrengen van zand op een verlicht oppervlak en vervolgens het daarin tekenen van steeds veranderende 

afbeeldingen, lijnen en figuren met de handen.

17/1/2021 09:20 Abdij van Averbode - Ochtendgebed Iedere ochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

17/1/2021 10:10 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 24, 25 - Verloren verpakking - Ad Similis - Taragona - De man

17/1/2021 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, ...

17/1/2021 11:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  110de aflevering

17/1/2021 12:00 Mini Concert Concert Luk Callens en Anne Cambier 

17/1/2021 12:30 MuziekSpecial: Yannick Bovy Intervieuw en nummers van Yannick Bovy over zijn passie Nat. King Kole

17/1/2021 12:55 MuziekSpecial: Glennis Grace Eclips TV ging mee met Glennis Grace tijdens haar Whitney Houston Tribute Tour

17/1/2021 13:20 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/1/2021 13:35 Que personne ne sorte De film speelt zich af tussen Kerstmis en Nieuwjaar en vertelt het verhaal van zes criminelen die de dochter van een 

ambassadeur ontvoeren en wachten op het losgeld; meneer Wens komt binnen, die met verschillende komische 



vermommingen hun schuilplaats infiltreert, ze een voor een wegjaagt en het kleine meisje redt.  1964. Yvan Govar.

17/1/2021 15:10 Golden Ophelia Stefan Pielek, een fijngevoelige en kwetsbare vrijgezel, wordt op een nacht bij de politie gebracht omdat hij zelfmoord wil

plegen. Pielek heeft de fout begaan een einde aan zijn leven te willen maken zonder de daartoe vereiste officiële 

vergunning te hebben. Pielek heeft nog nooit van zo'n bureaucratische formaliteit gehoord en stemt er onverschillig mee 

in de aanvraag te ondertekenen. Op de toelating moet hij echter enkele weken wachten. Ondertussen likwideert hij 

zijn bloemenzaak en zwerft wat rond.  1974. 

17/1/2021 16:25 Eclips TV Op Stap: Slisse & Cesar Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

17/1/2021 16:40 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  110de aflevering

17/1/2021 17:30 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, ...

17/1/2021 17:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

17/1/2021 18:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 8082 Douglas is de nieuwste pion in het spel van Thomas om Hope voor zich te winnen. Als de kans zich voordoet, maakt Shauna 

van de gelegenheid gebruik om een Forrester Original te dragen. 

17/1/2021 18:30 Mooi en Meedogenloos Afl. 8083 Thomas verbijstert Hope met een liefdesverklaring en een onverwachte zoen. Wyatt confronteert een emotionele Sally 

met de geheimen die ze verborgen hield. 

17/1/2021 18:55 Mooi en Meedogenloos Afl. 8084 Wyatt belt Liam, die nog steeds in Parijs is, en onthult dat Thomas probeert Hope tegen hem uit te spelen door haar 

te manipuleren. Brooke en Ridge zijn het oneens over het juiste pad voor hun kinderen. 

17/1/2021 19:20 Mooi en Meedogenloos Afl. 8085 Sally valt Thomas aan op het kapotmaken van haar relatie met Wyatt, terwijl Quinn het goede nieuws viert. Flo begint zich 

zorgen te maken als Hope praat over haar hervonden gevoelens over haar huwelijk. 

17/1/2021 19:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8086 Thomas schrikt zich rot als Liam terugkeert uit Parijs om hem te confronteren met zijn acties. Wyatt vertelt Flo dat Sally is 

verhuisd vanwege een geheim. Flo voelt zich schuldig omdat ze hetzelfde heeft gedaan. 

17/1/2021 20:10 De Alpen  Van de Karawanken tot Riegersburg - Ongerepte toppen

17/1/2021 21:10 Operation Grand Canyon with Dan Snow Operation Grand Canyon with Dan Snow - episode 1

17/1/2021 22:05 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

17/1/2021 23:05 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

17/1/2021 23:20 De spoken van Torenburcht De spoken van Torenburcht

17/1/2021 00:00 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

18/1/2021 00:30 Nachtprogrammatie Evenaar Evenaar gaat naar themagerichte programmatie tijdens de nacht. Hierbij het overzicht. 

18/1/2021 00:35 Doorheen de Caribbean Doorheen de Caribbean

18/1/2021 06:00 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

18/1/2021 06:25 Op Bezoek: De school op het Titicacameer, Peru De school op het Titicacameer, Peru

18/1/2021 06:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8086 Thomas schrikt zich rot als Liam terugkeert uit Parijs om hem te confronteren met zijn acties. Wyatt vertelt Flo dat Sally is 

verhuisd vanwege een geheim. Flo voelt zich schuldig omdat ze hetzelfde heeft gedaan. 

18/1/2021 07:15 De Dingen Des Levens Afl. 12862 Nicole vertrouwt Dario de mogelijke aanklachten toe die ze zou kunnen krijgen als Deimos dood blijkt te zijn. Deimos is

 aangespoeld op de rivieroever... en opent eindelijk zijn ogen. Hope keert terug naar Salem en zoekt Rafe op.


