
30/1/2023 8:00 De Rolkrant 30.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

30/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

30/1/2023 9:55 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

30/1/2023 10:00 Paus Franciscus Paus Franciscus brengt zijn visie over hedendaagse thema's

30/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

30/1/2023 10:35 Sabotage Dit docu-drama toont de activiteiten van de 'Groep G' die zich tijdens de tweede wereldoorlog specialiseerde in 

het saboteren van het spoorwegnet. 1945

30/1/2023 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, ...

30/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/1/2023 11:20 The Bridge Aflevering 1. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat 

echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar 

verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde 

(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen 

moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

30/1/2023 12:20 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.

30/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/1/2023 13:05 Borgen Terwijl Denemarken zich opmaakt voor de parlementsverkiezingen, neemt de leider van de Middenpartij, Birgitte Nyborg, 

een heftige beslissing met verrassende gevolgen. Aflevering 1. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. 

We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, 

maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en 

haar dierbaren.

30/1/2023 14:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1984-1985

30/1/2023 14:35 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en 

de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster 

in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt 

ondertussen een spoor. 1964

30/1/2023 16:05 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

30/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/1/2023 16:50 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 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 2

30/1/2023 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, ...

30/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13368 Chad is blij verrast als Abigail thuiskomt. Chad kondigt ook aan dat hij de nieuwe CEO van Titan is. Later doet Abigail 

een schokkende ontdekking. Gabi confronteert Stefan met het feit dat hij haar erin geluisd heeft voor de moord op Andre. 

Een radeloze Lani eist dat ze haar baby mag zien.

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



30/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8577 Finn ontdekt een schokkend geheim over zijn verleden. Een gebeurtenis tijdens het huwelijksfeest van Steffy en Finn doet 

het nodige stof opwaaien.

30/1/2023 19:05 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

30/1/2023 19:25 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

30/1/2023 19:55 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

30/1/2023 20:55 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

30/1/2023 22:00 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

30/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

30/1/2023 22:25 The Bridge Aflevering 1. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat 

echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar 

verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde 

(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen 

moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

30/1/2023 23:25 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 1

30/1/2023 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

30/1/2023 23:55 Verrassingsfilm Verrassingsfilm op maandagavond

31/1/2023 1:45 Smaakmakkers winter En Route - Smaakmakkers winter (deel 4/4)

31/1/2023 2:05 Wijn uit de Okanaganvallei Wijn uit de Okanaganvallei

31/1/2023 2:35 Documentairereeks Frans Verhoeven 12delige documentairereeks van de internationaal bekroonde vlaamse cineast Frans Verhoeven.

31/1/2023 3:35 Hemelbestormers Bergbeklimmers worden gevolgd op gevaarlijke bergtoppen.

31/1/2023 4:40 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

31/1/2023 4:45 Tussenlanding Andalusië Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland en is een niet te missen toeristische regio die rijk is aan 

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

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

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

31/1/2023 5:15 Tussenlanding Eiland Groix Tussenlanding Het Eiland Groix

31/1/2023 5:45 The Bridge Aflevering 1. Seizoen 1. Een vermoorde vrouw wordt aangetroffen op de grens tussen Zweden en Denemarken. Het gaat 

echter niet om één moord. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar 

verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde 

(Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen 

moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

31/1/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8577 Finn ontdekt een schokkend geheim over zijn verleden. Een gebeurtenis tijdens het huwelijksfeest van Steffy en Finn doet 

het nodige stof opwaaien.

31/1/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13368 Chad is blij verrast als Abigail thuiskomt. Chad kondigt ook aan dat hij de nieuwe CEO van Titan is. Later doet Abigail 

een schokkende ontdekking. Gabi confronteert Stefan met het feit dat hij haar erin geluisd heeft voor de moord op Andre. 

Een radeloze Lani eist dat ze haar baby mag zien.

31/1/2023 8:00 De Rolkrant 31.01 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

31/1/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

31/1/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

31/1/2023 9:50 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 1)

31/1/2023 10:15 Eclips in beweging Eclips in beweging - Deel 3,Aflevering 

31/1/2023 10:35 Sonate à Bruxelles Sonate à Bruxelles

31/1/2023 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, ...

31/1/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

31/1/2023 11:20 The Bridge Aflevering 2. Seizoen 1. De moordenaar maakt zijn aanwezigheid kenbaar en kiest een journalist van een sensatieblad 

als communicatiemiddel met de buitenwereld. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door 

een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's 

Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld 

in hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

31/1/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13368 Chad is blij verrast als Abigail thuiskomt. Chad kondigt ook aan dat hij de nieuwe CEO van Titan is. Later doet Abigail 

een schokkende ontdekking. Gabi confronteert Stefan met het feit dat hij haar erin geluisd heeft voor de moord op Andre. 

Een radeloze Lani eist dat ze haar baby mag zien.

31/1/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/1/2023 13:05 Borgen Terwijl andere partijleiders haar proberen af te zetten, neemt Birgitte de rol van premier op zich en werkt ze aan 

de samenstelling van een nieuwe regering. Aflevering 2. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. 

We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, 

maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en 

haar dierbaren.

31/1/2023 14:05 Istanbul Willy, een student, kapt met zijn vakantiejob om samen met de duistere maar fascinerende Klamski naar Istanbul te trekken. 

Op weg van Oostende naar Aarlen vormen toevallige ontmoetingen de stukjes van een morele en psychologische puzzel. 

Klamski blijkt een gekwelde, gewelddadige pedofiel te zijn op zoek naar boetedoening in een Turkse cel. Willy keert echter 

met een gewetenloze onschuld de machtsverhoudingen om en verwezenlijkt zo zijn eigen droom van het exotische Istanbul 

ten koste van Klamski. 1985. Geregisseerd door Marc Didden  met Brad Dourif, Dominique Deruddere en Ingrid de Vos 

31/1/2023 15:30 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

31/1/2023 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

31/1/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

31/1/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8577 Finn ontdekt een schokkend geheim over zijn verleden. Een gebeurtenis tijdens het huwelijksfeest van Steffy en Finn doet 

het nodige stof opwaaien.

31/1/2023 17:20 Tijd voor de revue Theatergezelschap - Tijd voor de revue

31/1/2023 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, ...

31/1/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13369 Abigail vreest dat ze zwanger is. Chad voelt dat haar iets dwars zit en dringt er bij haar op aan haar in vertrouwen te nemen. 

Will wil meer serum, nemen met of zonder Pauls steun. Sonny is boos dat Victor erop stond dat Justin de seksuele 

intimidatie aanklacht van Leo zou schikken omdat het hem schuldig doet lijken terwijl hij dat niet is. 

31/1/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

31/1/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8578 Katie en Donna halen herinneringen op terwijl ze door oude fotoalbums bladeren. Er ontstaat chaos op de receptie 

in de Forrester-villa.

31/1/2023 19:00 Op Bezoek: Côte Opale Welkom aan de Côte Opale (Franse kust) - Film van Roland Rondou

31/1/2023 19:35 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

31/1/2023 20:00 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

31/1/2023 21:00 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

31/1/2023 22:00 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

31/1/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

31/1/2023 22:25 The Bridge Aflevering 2. Seizoen 1. De moordenaar maakt zijn aanwezigheid kenbaar en kiest een journalist van een sensatieblad 



als communicatiemiddel met de buitenwereld. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door 

een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's 

Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld 

in hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

31/1/2023 23:25 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 2

31/1/2023 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

31/1/2023 23:50 Sportbeat op dinsdag Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

1/2/2023 0:10 Tim Frazer jaagt op geheimzinnige moordenaar De Engelse detective Tim Frazer zoekt in de Antwerpse haven naar een drugsmokkelaar en een geheimzinnige moordenaar 

die zijn slachtoffers naar de andere wereld helpt via een spitsteek in de rug. Hij verdenkt de Consul van Anatolië en 

de waardinnen van de 'Zanzi-' en 'Madison-bar'. Zijn verloofde Janine wil hem helpen en laat zich aanwerven als dienster 

in de Zanzi-bar. Ze wordt ontvoerd en de Consul wordt uit de weg geruimd in de Madison-bar. Tim Frazer ontdekt 

ondertussen een spoor. 1964

1/2/2023 1:35 Op Bezoek: Côte Opale Welkom aan de Côte Opale (Franse kust) - Film van Roland Rondou

1/2/2023 2:10 Op Bezoek:De baai van Napels Italië rondreis De baai van Napels

1/2/2023 2:40 Naar de markt Lyon Naar de markt in Lyon (Frankrijk)

1/2/2023 3:40 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

1/2/2023 4:40 Op Bezoek: Grand Canyon Op Bezoek: Grand Canyon

1/2/2023 4:45 Tussenlanding Zee- Alpen Tussenlanding Zee-Alpen

1/2/2023 5:15 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

1/2/2023 5:45 The Bridge Aflevering 2. Seizoen 1. De moordenaar maakt zijn aanwezigheid kenbaar en kiest een journalist van een sensatieblad 

als communicatiemiddel met de buitenwereld. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door 

een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's 

Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld 

in hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

1/2/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8578 Katie en Donna halen herinneringen op terwijl ze door oude fotoalbums bladeren. Er ontstaat chaos op de receptie

in de Forrester-villa.

1/2/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13369 Abigail vreest dat ze zwanger is. Chad voelt dat haar iets dwars zit en dringt er bij haar op aan haar in vertrouwen te nemen. 

Will wil meer serum, nemen met of zonder Pauls steun. Sonny is boos dat Victor erop stond dat Justin de seksuele 

intimidatie aanklacht van Leo zou schikken omdat het hem schuldig doet lijken terwijl hij dat niet is. 

1/2/2023 8:00 De Rolkrant 01.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

1/2/2023 9:00 Basiliek van OLV van Scherpenheuvel Gebed vanuit De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel - iedere woensdag 

1/2/2023 9:44 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

1/2/2023 9:45 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (afl. 2)

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

1/2/2023 10:35 Clara De Vlaams - Mexicaanse non Pepita vertrekt van Antwerpen naar Mexico; zoals haar meter, zuster Clara, jaren geleden. 

Zuster Clara geraakte in de ban van de straatboefjes en wou hen een beter leven verschaffen. Zij aanvaardde 

het meterschap van Pepita maar moest met lede ogen toezien dat haar vader in de criminaliteit belandde en 

daaraan ten onder ging. 1981

1/2/2023 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, ...

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



1/2/2023 11:20 The Bridge Aflevering 3. Seizoen 1. Een dakloze man is gekidnapt en het enige wat zijn dood kan voorkomen is een grote som losgeld 

van vier huisbazen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden 

door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde (Kim Bodnia) en 

Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen moord, terreurdaden 

en milieuproblematiek.

1/2/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13369 Abigail vreest dat ze zwanger is. Chad voelt dat haar iets dwars zit en dringt er bij haar op aan haar in vertrouwen te nemen. 

Will wil meer serum, nemen met of zonder Pauls steun. Sonny is boos dat Victor erop stond dat Justin de seksuele 

intimidatie aanklacht van Leo zou schikken omdat het hem schuldig doet lijken terwijl hij dat niet is. 

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

1/2/2023 13:05 Borgen Birgitte probeert een budget door te drukken, maar stuit op problemen. Michael Laugesen wordt hoofdredacteur van 

een krant en richt zijn vizier op Birgitte. Aflevering 3. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen 

politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er 

al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.

1/2/2023 14:05 Zininzang Bilzen Zininzang Bilzen

1/2/2023 15:05 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

1/2/2023 16:10 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

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

1/2/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8578 Katie en Donna halen herinneringen op terwijl ze door oude fotoalbums bladeren. Er ontstaat chaos op de receptie in 

de Forrester-villa.

1/2/2023 17:15 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!

1/2/2023 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, ...

1/2/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13370 Abigail staat op het punt de zwangerschapstest te doen als ze Gabi tegenkomt. Ondertussen confronteert Chad Stefan en 

waarschuwt hem weg te blijven van zijn vrouw. Hope en Rafe gebruiken de laarsafdruk om Ciara op te sporen. 

Ciara belt Claire en vraagt haar haar baan bij Bella aan te nemen. 

1/2/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

1/2/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8579 Donna heeft Katie iets op te biechten over Eric. Steffy is boos en Finn is verscheurd door het nieuws dat hij te horen heeft 

gekregen.

1/2/2023 19:00 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

1/2/2023 19:25 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

1/2/2023 20:25 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

1/2/2023 20:55 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

1/2/2023 22:00 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

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

1/2/2023 22:25 The Bridge Aflevering 3. Seizoen 1. Een dakloze man is gekidnapt en het enige wat zijn dood kan voorkomen is een grote som losgeld 

van vier huisbazen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden 

door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde (Kim Bodnia) en 

Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen moord, terreurdaden 

en milieuproblematiek.

1/2/2023 23:25 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 3

1/2/2023 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

1/2/2023 23:55 The King's Gardens The King's Gardens speelt zich af in het jaar 1684. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV vraagt de befaamde tuinarchitect 

André Le Nôtre  om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Nôtre neemt de nog onbekende hovenier Sabine De Barra 

in dienst voor de creatie van een prachtige fontein die één van de blikvangers van de tuinen moet worden. Het is een grote 

gok, maar Le Nôtre volgt zijn intuïtie. Ondanks dat De Barra als vrouw van het platteland door de heersende etiquette 

een achterstand heeft aan het hof, vecht ze zich een weg naar boven. Doordat ze intens samenwerken aan hun passie, 

groeien ook de aantrekkingskracht en de liefde tussen deze sterke vrouw en haar werkgever. 

Kate Winslet, Alan Rickman en Matthias Schoenaerts.

2/2/2023 1:50 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

2/2/2023 2:15 Evrard ervaart Evrard ervaart de Midwest van Seattle tot Dallas

2/2/2023 3:20 Dierenrijk: Paardenwelzijn Paardenwelzijn van Ritchie Vermeire 

2/2/2023 3:50 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

2/2/2023 4:50 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

2/2/2023 5:15 Tussenlanding Etel Tussenlanding De Rivierdag van de Etel

2/2/2023 5:41 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

2/2/2023 5:45 The Bridge Aflevering 3. Seizoen 1. Een dakloze man is gekidnapt en het enige wat zijn dood kan voorkomen is een grote som losgeld 

van vier huisbazen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door een brug maar verbonden 

door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's Martin Rohde (Kim Bodnia) en 

Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in hun strijd tegen moord, terreurdaden 

en milieuproblematiek.

2/2/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8579 Donna heeft Katie iets op te biechten over Eric. Steffy is boos en Finn is verscheurd door het nieuws dat hij te horen heeft 

gekregen.

2/2/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13370 Abigail staat op het punt de zwangerschapstest te doen als ze Gabi tegenkomt. Ondertussen confronteert Chad Stefan en 

waarschuwt hem weg te blijven van zijn vrouw. Hope en Rafe gebruiken de laarsafdruk om Ciara op te sporen. 

Ciara belt Claire en vraagt haar haar baan bij Bella aan te nemen. 

2/2/2023 8:00 De Rolkrant 02.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

2/2/2023 9:00 Vieringen Viering Lichtmis

2/2/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

2/2/2023 9:50 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks (deel 3)

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

2/2/2023 10:35 Jillali  Jillali, het jonge koetsiertje uit Meknès, is de enige broodwinner van een grote familie. Hij wacht op klanten aan de poort 

van de stad. De taxi's doen hem steeds heviger concurrentie aan. Een Europeaan, aangelokt door een romantische rondrit, 

neemt plaats in de koets van Jillali. Tijdens de rit ontstaat sympathie die al snel plaats maakt voor echte vriendschap.

Bij het afscheid laat de vreemdeling vaag doorschemeren dat hij wellicht iets kan ondernemen om Jillali een beter bestaan 

in Europa te bezorgen. 1965

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

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

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

uitdaging, ...

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

2/2/2023 11:20 The Bridge Aflevering 4. Seizoen 1. Saga en Martin weten dat de moordenaar zijn misdaden zorgvuldig gepland heeft. Ze vragen zich af 

of ze hem in de val kunnen lokken door iets onverwacht te doen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste 

collega's Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld 

in hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

2/2/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13370 Abigail staat op het punt de zwangerschapstest te doen als ze Gabi tegenkomt. Ondertussen confronteert Chad Stefan en 



waarschuwt hem weg te blijven van zijn vrouw. Hope en Rafe gebruiken de laarsafdruk om Ciara op te sporen. 

Ciara belt Claire en vraagt haar haar baan bij Bella aan te nemen. 

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

2/2/2023 13:05 Borgen Journaliste Katrine Fønsmark krijgt een tip over illegale Amerikaanse activiteiten in Groenland, waardoor Birgitte de premier 

van het land bezoekt. Aflevering 4. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider 

Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter 

komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.

2/2/2023 14:05 MuziekSpecial: Will Ferdy Documentaire en Concert Will Ferdy - eerbetoon nav overlijden op 8 november 2022

2/2/2023 15:40 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1984-1985

2/2/2023 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

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

2/2/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8579 Donna heeft Katie iets op te biechten over Eric. Steffy is boos en Finn is verscheurd door het nieuws dat hij te horen heeft 

gekregen.

2/2/2023 17:20 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

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

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

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

uitdaging, ...

2/2/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13371 Abigail geeft aan Gabi toe dat ze zwanger is en dat de baby van Chad of Stefan kan zijn. Kayla geeft Stefan foto's van Kate's 

ontmoeting met Leo en Ted. Ze denkt dat dit genoeg moet zijn om toegang te krijgen tot het bionische oog. Kate legt Leo uit 

dat hij de schikking moet nemen nu Chad de leiding heeft over Titan. 

2/2/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

2/2/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8580 Familie en vrienden steunen Ridge bij problemen met een gast die niet welkom is op het feest. Een emotionele Steffy stelt 

haar kersverse echtgenoot een harde eis.

2/2/2023 19:05 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

2/2/2023 19:35 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

2/2/2023 20:40 De Daken van New York De Daken van New York

2/2/2023 21:35 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

2/2/2023 22:00 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

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

2/2/2023 22:25 The Bridge Aflevering 4. Seizoen 1. Saga en Martin weten dat de moordenaar zijn misdaden zorgvuldig gepland heeft. Ze vragen zich af 

of ze hem in de val kunnen lokken door iets onverwacht te doen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste 

collega's Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld 

in hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

2/2/2023 23:25 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 4

2/2/2023 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

2/2/2023 23:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

3/2/2023 0:10 MuziekSpecial: Will Ferdy Documentaire en Concert Will Ferdy - eerbetoon nav overlijden op 8 november 2022



3/2/2023 1:45 Bali - La Plange - Ijsjesroute Bali - La Plange - Ijsjesroute

3/2/2023 2:15 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

3/2/2023 3:25 De Daken van New York De Daken van New York

3/2/2023 4:20 Van droom tot tuin Van droom tot tuin - Tuinprogramma 2021

3/2/2023 4:46 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

3/2/2023 4:50 Tussenlanding Barcelona Tussenlanding Barcelona, Spanje

3/2/2023 5:25 Tussenlanding Mexico Tussenlanding Neder-Californië, Mexico

3/2/2023 5:45 The Bridge Aflevering 4. Seizoen 1. Saga en Martin weten dat de moordenaar zijn misdaden zorgvuldig gepland heeft. Ze vragen zich af 

of ze hem in de val kunnen lokken door iets onverwacht te doen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen 

gescheiden door een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste 

collega's Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld 

in hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

3/2/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8580 Familie en vrienden steunen Ridge bij problemen met een gast die niet welkom is op het feest. Een emotionele Steffy stelt 

haar kersverse echtgenoot een harde eis.

3/2/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13371 Abigail geeft aan Gabi toe dat ze zwanger is en dat de baby van Chad of Stefan kan zijn. Kayla geeft Stefan foto's van Kate's 

ontmoeting met Leo en Ted. Ze denkt dat dit genoeg moet zijn om toegang te krijgen tot het bionische oog. Kate legt Leo uit 

dat hij de schikking moet nemen nu Chad de leiding heeft over Titan. 

3/2/2023 8:00 De Rolkrant 03.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

3/2/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

3/2/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

3/2/2023 9:50 Vlamingen in Rome Vlamingen in Rome - Vierdelige reeks  (deel 4)

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

3/2/2023 10:35 In De Schaduw van Jozef Peeters In De Schaduw van Jozef Peeters - Deze documentaire gaat dieper in het leven van Jozef Peeters zijn familie. 

Godelieve (zijn dochter) staat ook centraal in deze documentaire. Dankzij haar is het appartement van Jozef Peeters nog 

te bezichtigen. Regie Richtie

3/2/2023 11:00 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/2/2023 11:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/2/2023 11:20 The Bridge Aflevering 5. Seizoen 1. De moordenaar gebruikt een aantal schizofrene mensen om gewelddadige misdaden te plegen op 

hetzelfde tijdstip in Malmö en Kopenhagen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door 

een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's 

Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld 

in hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

3/2/2023 12:20 De Dingen Des Levens Afl. 13371 Abigail geeft aan Gabi toe dat ze zwanger is en dat de baby van Chad of Stefan kan zijn. Kayla geeft Stefan foto's van Kate's 

ontmoeting met Leo en Ted. Ze denkt dat dit genoeg moet zijn om toegang te krijgen tot het bionische oog. Kate legt Leo uit 

dat hij de schikking moet nemen nu Chad de leiding heeft over Titan. 

3/2/2023 13:00 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/2/2023 13:05 Borgen Birgittes nieuwe wetsvoorstel over gendergelijkheid stuit op weerstand van de machtige industrieel Joachim Crohne terwijl 

haar persoonlijke leven onder de loep ligt. Aflevering 5. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. 

We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, 

maar er al snel achter komt dat haar nieuw verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en 

haar dierbaren.

3/2/2023 14:05 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de inkwartiering

van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. Het verzet dringt 

de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. Filmdebuut van Uytterlinden als de 

notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van 

Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, 

Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.



3/2/2023 15:15 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

3/2/2023 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

3/2/2023 16:25 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/2/2023 16:50 Mooi en Meedogenloos Afl. 8580 Familie en vrienden steunen Ridge bij problemen met een gast die niet welkom is op het feest. Een emotionele Steffy stelt 

haar kersverse echtgenoot een harde eis.

3/2/2023 17:15 Thee Met Een Verhaal 15 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

3/2/2023 17:30 Thee Met Een Verhaal 22 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

3/2/2023 17:40 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

3/2/2023 17:50 De Dingen Des Levens Afl. 13372 Vergezeld door een ondersteunende JJ, haalt Theresa uit naar Eve en Brady vlak voor Tate's hoorzitting over de. Ze doet dan 

een hartig pleidooi voor de rechter om haar de volledige voogdij te geven. Met de hulp van Paul herinnert Will zich een liefdevol 

moment met Sonny, en Paul vreest dat dit het einde betekent van zijn romance met Will.

3/2/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

3/2/2023 18:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 8581 Steffy en Finn proberen om te gaan met de situatie. Iemand die heel goed kan manipuleren, beraamt een plan.

3/2/2023 19:00 Mekka Op bezoek naar Mekka

3/2/2023 20:00 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden

3/2/2023 20:45 Tussenlanding Sorrentina, Amalfikust Tussenlanding Sorrentina en de Amalfikust

3/2/2023 21:15 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

3/2/2023 21:30 Rijndal Rijndal

3/2/2023 22:00 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

3/2/2023 22:05 Clips à la carte Elke dag een ander verrassend, smaakvol menu. Programma van Michel Follet

3/2/2023 22:25 The Bridge Aflevering 5. Seizoen 1. De moordenaar gebruikt een aantal schizofrene mensen om gewelddadige misdaden te plegen op 

hetzelfde tijdstip in Malmö en Kopenhagen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door 

een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's 

Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in 

hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

3/2/2023 23:25 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 5

3/2/2023 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

3/2/2023 23:50 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

4/2/2023 0:10 Want allen hebben gezondigd Een melodramatische oorlogsfilm: het rustige leven van een notarisgezin wordt tijdens WO II verstoord door de inkwartiering

van enkele Duitse officieren die een half dozijn vluchtende joden hebben opgepakt en gevangen houden. Het verzet dringt 

de woning binnen, tumult, gevangenen die weigeren te ontsnappen en ander fraais. Filmdebuut van Uytterlinden als de 

notarisdochter. Vlaamse chansonnier Will Ferdy is warempel te herkennen als... Duitse soldaat! 1961. Oorlogsfilm van 

Paul Berkenman, Antoon Carette en Raymond Cogen. Met o.a. Robert Van Cauwenberghe, Michel Leblanc, 

Suzanne Juchtmans, Rudi Van Vlaenderen en Hilde Uytterlinden.

4/2/2023 1:25 Mekka Op bezoek naar Mekka

4/2/2023 2:25 Evrard ervaart Dropping Hearts in DR Congo, een breekpunt met het verleden



4/2/2023 3:10 Walking the camino Op stap langs de Camino (Spanje)

4/2/2023 4:05 Net over de grens Documentairereeks over mooie locaties net over de Belgische grens. 

4/2/2023 4:20 Rijndal Rijndal

4/2/2023 4:52 Rond de wereld Seminaristen over de gehele wereld - kortfilm

4/2/2023 4:55 Tussenlanding Marbihan Tussenlanding De Golf van Marbihan

4/2/2023 5:15 Tussenlanding Nieuw-Caledonië Tussenlanding Nieuw-Caledonië

4/2/2023 5:45 The Bridge Aflevering 5. Seizoen 1. De moordenaar gebruikt een aantal schizofrene mensen om gewelddadige misdaden te plegen op 

hetzelfde tijdstip in Malmö en Kopenhagen. Zweeds - Deense bloedstollende crime serie zijn 2 landen gescheiden door 

een brug maar verbonden door criminaliteit. De stugge Zweedse Saga Norén (Sofia Helin) en haar naaste collega's 

Martin Rohde (Kim Bodnia) en Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) zijn door de seizoenen heen tot elkaar veroordeeld in 

hun strijd tegen moord, terreurdaden en milieuproblematiek.

4/2/2023 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 4

4/2/2023 7:15 Thee Met Een Verhaal 12 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

4/2/2023 7:30 Tussenlanding Buiten-Hebriden Tussenlanding De Buiten-Hebriden

4/2/2023 8:00 De Rolkrant 04.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

4/2/2023 9:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

4/2/2023 9:45 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

4/2/2023 9:46 Wie is Constant Lievens ? Wie is Constant Lievens ?

4/2/2023 10:15 Canapee Topchef Bartel Dewulf krijgt wekelijks een collega van Compass Group Belgium op bezoek. Samen koken ze een heerlijk 

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

amicale sfeer. Aflevering 4

4/2/2023 10:45 Doek OPENDOEK neemt jullie mee naar de rijke wereld van het theater in de vrije tijd 2023

4/2/2023 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, ...

4/2/2023 11:20 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn  1966-1967

4/2/2023 11:50 Cultuurkanaal Cultuurkanaal

4/2/2023 12:35 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

4/2/2023 12:40 Op de Sofa met Seka op de sofa met Seka

4/2/2023 13:10 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/2/2023 13:15 Borgen Birgitte ontvangt de president van Turgizië, maar weigert mee te werken als hij de arrestatie van een Turgizische activist 

eist. Aflevering 6. Deense politieke thriller. Internationaal gelauwerde serie. We volgen politiek leider Birgitte Nyborg die 

onverwachts verkozen wordt tot eerste vrouwelijke premier van Denemarken, maar er al snel achter komt dat haar nieuw 

verworven rechten en plichten hun tol eisen van haar privéleven en haar dierbaren.

4/2/2023 14:15 Boerenpsalm Boerenpsalm, gebaseerd op de gelijknamige roman van Felix Timmermans, draait rond boer Wortel. Hij is zijn leven lang 

slachtoffer van de ellendigste tegenslagen. Wortel slaat zich echter door alle verschrikkelijke rampspoed met een 

opmerkelijke levenslust en moed... 

1989. Regisseur Roland Verhavert met Ronny Waterschoot, Jef Burm en Magda Lesage, Filmmuziek Dirk Brossé.

4/2/2023 16:00 Aan de oevers van de Leie Nevele 1930.  In Parijs zorgt een hevige discussie tussen Leontine en haar vader ervoor dat Leontine haar koffers pakt en 

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

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

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

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

4/2/2023 16:35 De Leeuw van Vlaanderen In het begin van de veertiende eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn er 

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

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

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



4/2/2023 18:20 De Wensenboom Namiddag De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

4/2/2023 18:30 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

4/2/2023 19:31 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

4/2/2023 18:55 Wijnland - Spanje Spanje - Rioja, traditie van uitmuntendheid

4/2/2023 19:25 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

4/2/2023 20:15 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

4/2/2023 21:15 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

4/2/2023 21:35 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

4/2/2023 22:25 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

4/2/2023 23:25 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

4/2/2023 23:45 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

4/2/2023 0:00 Howards End Londen, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Helen Schlegel, een onconventionele jonge vrouw uit de burgerij, 

en Paul Wilcox, een telg uit een bemiddelde en conservatieve familie, maken een einde aan hun relatie. 

Oscarfilm met in de hoofdrollen Anthony Hopkins, Emma Thompson. 1992

5/2/2023 2:20 Op Bezoek: Wildschonau Oostenrijk Met Ben Roelants naar  Wildschonau Oostenrijk 2022

5/2/2023 2:45 Natuurfilm Vlaanderen Natuurfilm Vlaanderen deel 9

5/2/2023 3:45 Naar de markt Riga Naar de markt te Riga (Letland)

5/2/2023 4:45 Along the Garden Route Along the Garden Route - Zuid-Afrika 2022 - Deel 1

5/2/2023 5:05 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

5/2/2023 6:00 Onze aarde in beweging Onze aarde wijzigt zich snel 

5/2/2023 7:00 Vieringen Dagelijkse vieringen vanuit een locatie in Vlaanderen, Brussel

5/2/2023 8:00 De Rolkrant 05.02 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

5/2/2023 9:00 Braambos: Frère Roger van Taizé Frère Roger van Taizé

5/2/2023 9:30 Abdij van Averbode - Morgengebed Iedere zondagochtend volgen we het gebed vanuit de Abdij van Averbode

5/2/2023 10:19 Seminaristen Seminaristen - Kerk in Nood

5/2/2023 10:20 André Rieu op zijn best André Rieu op zijn best afl. 16

5/2/2023 10:45 De Wensenboom Ochtend De wensenboom vervult wensen en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt iets 

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

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

uitdaging, ...

5/2/2023 10:55 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  110de aflevering

5/2/2023 11:40 The Bobby Setter Band Live The Bobby Setter Band Live, nostalgische country muziek 2022

5/2/2023 12:40 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/2/2023 12:55 Pareltjes van muziek Pareltjes van muziek

5/2/2023 14:00 Samana Tv Samana Tv - Maandelijks praatprogramma van Samana

5/2/2023 14:35 Brugge Die Stille Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een imposante herenwoning, leeft nog 

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

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

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

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



5/2/2023 16:15 Haar Naam Was Haar Naam Was, kortfilm van Helena Dalemans met Janine Bischops

5/2/2023 16:35 Lachen geblazen Lachen geblazen

5/2/2023 16:45 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  110de aflevering

5/2/2023 17:30 Denderland TV Denderland TV, dagelijks cultuurprogramma rond zeven thema's per week

5/2/2023 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, ...

5/2/2023 17:45 Beauty shots 2023 Kandidaat Miss België stelt zich voor ter voorbereiding van de verkiezing op 11 februari 2023

5/2/2023 17:46 Op weg naar Miss België 11 februari Miss België 2023 - Vandaag herhaling verkiezing Miss België 2022

5/2/2023 20:00 De Daken van New York De Daken van New York

5/2/2023 20:55 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

5/2/2023 21:55 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

5/2/2023 22:20 Op Bezoek: Bulgarije Bulgarije - Pirin National Park

5/2/2023 22:40 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

5/2/2023 23:35 Sportbeat op zondag Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

6/2/2023 0:05 Ah, Qu'il fait bon chez nous Vermeulen, een kaashandelaar, heeft Mironval als vennoot. De dochter van Vermeulen is verliefd op de zoon van Mironval, 

maar deze kerel verkiest jazz boven kaas en is bovendien aangeworven bij een groep jonge muzikanten. De jongelui nemen 

Vermeulen, die dol is op spiritisme, te grazen en ontfutselen hem zo wat geld tot grote woede van Mironval. 1951

6/2/2023 1:35 Lhasa Op bezoek naar Lhasa. Lhasa met heel veel geschiedenis.

6/2/2023 2:35 De Balkan Gevolgen van de Balkanoorlog in 1994

6/2/2023 3:05 De Daken van New York De Daken van New York

6/2/2023 4:05 De Alpen Van de Allgauer Alpen tot het Montafon-Dal - Weelderige weilanden

6/2/2023 5:00 Tussenlanding Los Angeles Tussenlanding Los Angeles

6/2/2023 5:30 Op Bezoek: Bulgarije Bulgarije - Pirin National Park

6/2/2023 5:45 Stapland Stapland - Andalusië (Spanje)

6/2/2023 6:45 Mooi en Meedogenloos Afl. 8581 Steffy en Finn proberen om te gaan met de situatie. Iemand die heel goed kan manipuleren, beraamt een plan.

6/2/2023 7:15 De Dingen Des Levens Afl. 13372 Vergezeld door een ondersteunende JJ, haalt Theresa uit naar Eve en Brady vlak voor Tate's hoorzitting over de. Ze doet dan 

een hartig pleidooi voor de rechter om haar de volledige voogdij te geven. Met de hulp van Paul herinnert Will zich een liefdevol 

moment met Sonny, en Paul vreest dat dit het einde betekent van zijn romance met Will.


