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9.00 Herfstbeelden 10.00 Radio 2 op één (live) 12.00 Herfstbeel-
den 12.20 Dagelijkse kost (herh.) 12.35 Blokken (herh.) 13.00 Het 
Journaal 13.25 Het Weer 13.30 Iedereen beroemd (herh.) 13.55 
Thuis (herh.) 14.20 Clips 14.35 Het huis: documentairereeks (B). 
Presentatie: Eric Goens. Afl. Marco Borsato. (herh.) 15.35 Cold 
Feet. Komische reeks (GB). (herh.) 16.20 First Dates: realityreeks 
(GB). (herh.) 17.05 Witse. Misdaadreeks (B). Afl. Icarus (2). (herh.)

7.05 MasterChef Australia (herh.) (8.00) 9.55 A Place In The Sun 
- Winter Sun (herh.) (10.40) 12.05 Extreme Cake Makers (herh.) 
12.40 Lang Leve de Liefde NL 13.10 Love Your Garden: tuinmaga-
zine (GB). Presentatie: Alan Titchmarsh. 14.10 Dokters: (herh.) 
14.45 Dokters: docufictiereeks (NL). (herh.) 15.20 My Kitchen Ru-
les: culinair spelprogramma (Aus.). 16.30 Neighbours. Soapreeks 
(Aus.). 17.00 Sturm der Liebe. Romantische reeks (D).

9.00 Herfstbeelden: sfeerbeelden vanuit diverse Europese be-
stemmingen. 10.00 Ketnet Junior: programma’s voor peuters en 
kleuters.

6.50 Winters grillen 7.05 Ellemiekes KIDchen 7.20 10 jaar njam! 
10 vragen voor. 7.50 Likoké on Tour 8.05 Blind Gekocht NL (herh.) 
(8.50) 10.55 Komen Eten (herh.) (11.35) 14.45 Het feestmenu 
van. Feestelijke gerechten van de njam! -chefs (B). 15.50 De Dag-
schotel 16.05 Stukken van Mensen: realityreeks (B). Presentatie: 
Evy Gruyaert. (herh.) 17.15 De Slimste Mens ter Wereld: quiz (B). 
Presentatie: Erik Van Looy. (herh.)

6.20 Kinderprogramma’s 9.35 Loïc: Zot van Koken (herh.) (9.50) 
11.55 Echte Verhalen - De Buurtpolitie (herh.) 12.25 Lisa (herh.) 
13.00 VTM NIEUWS 13.30 Het Weer 13.40 Familie (herh.) 14.25 
Wittekerke (12+) (herh.) 15.30 Private Practice (12+) (herh.) 
16.35 America’s Funniest Home Videos 16.45 Spoed (herh.) 17.50 
Echte Verhalen - De Buurtpolitie. Wanneer een man graafwerken 
doet in zijn tuin doet hij een gruwelijke ontdekking. (herh.)

8.05 Jane the Virgin (12+) (herh.) (8.45) 9.45 Hawaii Five-0 (12+) 
(herh.) (10.35) 11.10 MasterChef UK: The Professionals (herh.) 
(12.15) 12.50 Cold Case (12+) (herh.) (13.45) 14.05 Blind Gekocht 
NL (herh.) (15.00) 15.35 Hawaii Five-0 (12+) (herh.) 16.30 Mas-
terChef UK: The Professionals (Masterchef: The Professionals). 
17.45 Blind Gekocht NL (Kopen Zonder Kijken). Realityreeks (NL). 
Presentatie: Martijn Krabbé. (herh.)

20.05	Het	Weer
20.10	 Thuis Soapreeks (B). Silke is misnoegd met de laatste zet 

van Ilias. Femke en Tamara vinden dat Sam wat ontspan-
ning verdient. (Afl. 5097)

20.35	 Het	huis Documentairereeks (B). Afl. Kevin Janssens. 
Eric ontvangt acteur Kevin Janssens. (Afl. 3/8) (jg.7)

21.35	 Loslopend	wild	&	gevogelte Humorreeks over hoe 
mannen en vrouwen zich door het dagelijkse leven slaan 
(B). (herh.) In deze aflevering onder meer de reeksjes 
‘Parkeerplaats’, ‘Wit wijntje platte band’ en ‘Efkes vechten’ 
en een gastoptreden van Wendy Van Wanten. (Afl. 2/10) 
(jg.4)

20.15	 Blind	Getrouwd	-	Australië (Married at First Sight 
Australia). Realityreeks waarin enkele singles met een 
wildvreemde in het huwelijksbootje stappen (Aus.). De 
zeven resterende koppels maken zich op voor de laatste 
verbintenisceremonie. Meerdere koppels twijfelen over 
hun toekomst. Kiezen ze alsnog voor hun huwelijk of 
verlaten ze het experiment? (Afl. 25) (jg.8)

21.35	 Expeditie	Gooris Realityreeks waarin de familie Gooris 
roadtrips maakt naar bestemmingen die voor hen een 
speciale betekenis hebben (B). (Afl. 6) (jg.1)

20.00	Terzake Nieuws- en duidingsmagazine (B). 
20.35	 De	Afspraak Actuamagazine over het nieuws en de 

actualiteit van de dag (B). 
21.20	 The	history	of	the	Red	Army (L’Armée rouge). 

Documentaire van Michaël Prazan over de geschiede-
nis van het Rode Leger (Fr. 2021). Afl. La grande guerre 
patriotique. Het Rode Leger, dat in 1918 werd opgericht 
door Trotski, stapte al vlug af van de idealen van gelijkheid 
en democratie om de burgerlijke opstanden de kop in te 
drukken. Stalin vreesde de macht van het leger en begon 
met een zuivering van de officieren. Dit was het begin van 
‘de Grote Terreur’ van de jaren 1937 en 1938. (Afl. 1/2)

20.35	 Grond Dramareeks (B). Afl. Wie een put graaft.  
Smile en JB blijken niet de enigen die op de hoogte zijn 
van de fraude bij de begrafenis van voetballer El Fassi.  
Om de ene put te vullen, moeten ze er een andere delven. 
(Afl. 4/8) (jg.1)

21.35	 De	Slimste	Mens	ter	Wereld Quiz waarin de kandidaten 
strijden om de titel ‘de slimste mens ter wereld’ (B). Pre-
sentatie: Erik Van Looy. Instapper: Daphne Wellens. Jury: 
Jonas Geirnaert en Frances Lefebure. (Afl. 18) (jg.19)

20.25	 Voetbal	-	WK-kwalificatie:	Wales	-	België  
Rechtstreeks verslag van deze kwalificatiewedstrijd  
van de Rode Duivels voor het WK 2022.

20.35	 The	Twilight	Saga:	Breaking	Dawn	-	Part	1 HH Fan-
tasyfilm van Bill Condon (VS 2011). Met Kristen Stewart 
(Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen), Taylor 
Lautner (Jacob Black), Gil Birmingham (Billy), Sarah 
Clarke (Renée), Ty Olsson (Phil Dwyer)... (12+) Na hun 
bruiloft gaan Bella en Edward op huwelijksreis naar Rio 
De Janeiro, waar Bella tot haar schrik ontdekt zwanger te 
zijn. De familie van Edward is in shock door de situatie, 
die de fragiele band tussen de vampieren en de weerwol-
ven nog meer spanning bezorgt. Niemand weet wat te 
verwachten van deze onwaarschijnlijke zwangerschap. 
Ondertussen blijft ook de dreiging van de Volturi bestaan.

18.00	 Het	Journaal
18.10	 Het	Weer
18.15	 Dagelijkse	kost Culinair magazine (B). Afl. Gehaktbrood 

met groentehutsepot en uiensaus. (Afl. 2914) (jg.12)
18.30	 Blokken Spelprogramma (B). Presentatie: Ben Crabbé.
19.00	 Het	Journaal
19.40	 Iedereen	beroemd Reportagemagazine (B).

18.00	 De	Pfaffs Docusoap over voetbalheld Jean-Marie Pfaff en 
zijn gezin (B). (herh.)

18.45	 Home	and	Away Soapreeks (Aus.). Met Colby in de ge-
vangenis, Nikau in Nieuw-Zeeland en een spoorloze Dean, 
voelt Bella zich eenzamer dan ooit. (Afl. 7471)

19.15	 Ambulance	Australia Documentairereeks over de groot-
ste ambulancedienst van Sydney (Aus.). (herh.) (jg.2)

19.05	 Wat	houdt	ons	tegen? Reportagereeks waarin weer-
vrouw en klimaatexperte Jill Peeters reconstrueert hoe 
het zo ver is kunnen komen met onze huidige klimaat- en 
natuurcrisis (B 2021). Afl. Een circulaire wereld - leven 
binnen de grenzen van de planeet. (herh.) Jill spreekt 
met pioniers die de bouw en de landbouw radicaal anders 
aanpakken. (Afl. 4/5) (jg.1)

18.30	 Komen	Eten Culinaire wedstrijd (B). Afl. Bart uit Bellem. 
(herh.) (Afl. 46/52) (jg.16)

19.30	 Stukken	van	Mensen Realityreeks (B).  
Presentatie: Evy Gruyaert. (herh.) Axel Daeseleire is een 
grote fan van het werk van de Antwerpse kunstenaar 
Denmark en kent de kunstenaar bovendien persoonlijk. 
(Afl. 6/10) (jg.2)

18.20	 Lisa Telenovelle (B). Afl. Over and out? Jonas en Lisa 
praten over gevoelens. Katja heeft alles gehoord en voelt 
zich tweede keus. (Afl. 51) (jg.2)

19.00	 VTM	NIEUWS	-	Het	Weer
19.50	 Familie Soapreeks (B). Leon veegt de beweringen van 

Brigitte van tafel. Lars weet niet meer wie hij moet gelo-
ven. (Afl. 6885)

18.40	 Criminal	Minds Misdaadreeks (VS/CDN). Afl. Painless. 
(12+) (herh.) In 2001 richtte een man een bloedbad aan  
in een middelbare school in het stadje Boise, Idaho.  
(Afl. 4/24) (jg.7)

19.40	 Hawaii	Five-0 Actiereeks (VS). Afl. A’ole e ‘olelo mai 
ana ke ahi ua ana ia (Fire Will Never Say that It Has Had 
Enough). (12+) (herh.) (Afl. 1/25) (jg.8)

22.05	 Laat	journaal	-	Het	Weer	(herh.)
22.35	 Zie	mij	graag Komische reeks (B). (herh.) Eva, de 16-ja-

rige dochter van JP, is geschorst op internaat. Ze komt 
terug thuis wonen. Anna wil de perfecte plusouder zijn 
en de beste vrienden worden met Eva. Daarvoor is Anna 
bereid heel ver te gaan. (Afl. 2/13) (jg.3)

23.03	 Keno	-	Euromillions
23.05	 Thuis Soapreeks (B). (herh.) (Afl. 5097)
23.30	Dagelijkse	kost Culinair magazine (B). (herh.)
23.45	 Iedereen	beroemd Reportagemagazine (B). (herh.)
00.10	 Laat	journaal Nachtlus. (herh.) (9.00)

22.35	 Steenrijk,	Straatarm Realityreeks (NL). (herh.) Socie-
tykoppel Wende Gabriël en Maarten Tiemissen ruilt van 
huis, haard en budget met de familie Kerk uit de Amster-
damse wijk de Baarsjes. (Afl. 4/7) (jg.3)

23.35	 Lang	Leve	de	Liefde	NL Realityreeks waarin singles 
minstens 24 uur met elkaar doorbrengen op de eerste 
date (NL). (herh.) (Afl. 61) (jg.1)

00.05	My	Misdiagnosis Realityreeks waarin mensen die  
een verkeerde diagnose hebben gekregen op zoek gaan 
naar de correcte behandeling (CDN). (herh.) (Afl. 14/26) 
(jg.1) (1.10)

22.20	De	Ideale	Wereld Actualiteitenmagazine (B). Presenta-
tie: Jan Jaap van der Wal. (12+) (Afl. 23/32) (jg.12)

23.05	 Winteruur Praatprogramma (B). Afl. Paulien Cornelisse. 
(Afl. 9/75) (jg.7)

23.15	 Chasing	the	Moon Documentairereeks (VS 2019).  
Afl. Magnificent Desolation. (herh.) (Afl. 3/3)

01.10	 Canvaslus	(herh.) (9.00)
EEN+
20.15	 Het	Journaal	(getolkt	in	Vlaamse	Gebarentaal)
21.00	 Zie	mij	graag Komische reeks (B). (open audiodescrip-

tie) (herh.) (Afl. 1/13) (jg.3) (21.35)

22.50	Bake	Off	Vlaanderen Bakwedstrijd waarin amateurbak-
kers het tegen elkaar opnemen (B). Presentatie: Wim 
Opbrouck. (herh.) Wim gaat op zoek naar de hipste en 
lekkerste bakker. Starten doen de kandidaten met vegan 
donuts. Er wordt duchtig geëxperimenteerd en dat loopt 
niet bij iedereen van een leien dakje. Tijdens de techni-
sche proef werken de bakkers met houtgestookte oven-
tjes waaruit ze floraal gedecoreerde focaccia’s moeten 
toveren. (Afl. 3) (jg.5)

00.10	 Komen	Eten Culinaire wedstrijd (B). Afl. Bart uit Bellem. 
(herh.) (Afl. 46/52) (jg.16) (1.05)

23.10	 Cordon Dramareeks (B). (12+) (herh.) Toon heeft de 
vrijlating uit de transitzone verknald. De hele transit, tests 
incluis, moet dus opnieuw gebeuren. Jana beseft dat Nald 
haar wou uitschakelen, maar ze wil toch uit het cordon 
geraken om Lex’ naam te zuiveren. Denise wil koste wat 
het kost haar kleindochter Ellie bij Micheline weghalen. 
(Afl. 6/10) (jg.2)

00.20	Private	Practice Dramareeks (VS). Afl. You Don’t Know 
What You’ve Got Till It’s Gone. (12+) (herh.) Een klein 
meisje verdwijnt van de spoedafdeling en Sheldon is erg 
ongerust. (Afl. 4/13) (jg.6) (1.20)

22.50	Tattoo	Fixers:	Extreme Realityprogramma waarin tatoe-
eerders mislukte tatoeages herwerken (GB).

23.55	 Undercover	Girlfriends	UK Realityreeks waarin vrouwen 
hun partners bespieden (GB). (herh.) (jg.3)

00.55	MasterChef	UK:	The	Professionals (Masterchef: The 
Professionals). Kookwedstrijd om de titel van meester-
chef (GB). Presentatie: Gregg Wallace, Monica Galetti en 
Marcus Wareing. (herh.) De volgende drie kandidaten uit 
deze voorronde moeten van Monica een elegant en sma-
kelijk gerecht met broccoli maken in drie verschillende 
bereidingen. (Afl. 8/21) (jg.11) (2.10)

>> RECENSIE / OPERA

ILSE DEWEVER

Muzikanten van Casco Phil begeleiden operazangers in Antwerpen-Centraal. FOTO  DIRK KERSTENS

noten. Het voorbereidend werk
wordt dagelijks uitgevoerd in een
glazen container in het station,
dus ook dat kan je gadeslaan. 

Vooraleer de opera vrijdag om
20.00 uur in het station in zijn ge-
heel wordt opgevoerd, wordt er
dagelijks een nieuw luikje ge-
breid. Met romantiek als rode
draad, want volgens de tekst-

schrijfster blijkt uit de brieven dat
heel wat mensen hun lief vinden
nabij het spoor.

Was je te laat, of heb je de scène
niet goed begrepen? Geen pro-
bleem, het dagelijks luik wordt
vanaf 17.00 uur enkele keren her-
haald, en dat helemaal gratis.
Lost & Found maakt opera toegan-
kelijk voor het grote publiek op

een creatieve manier. Iedereen,
zelfs zij die geen trein te halen
hebben, kan proeven van het gen-
re en het smaakt zeker naar meer.

  
i ‘Lost & Found’, nog tot 19/11 door-
lopend tussen 17 en 18.30 uur, Cen-
traal Station, Antwerpen. 
www.europalia.eu

Bianca Castafiore 
aan de lokettenzaal

‘Lost & Found’ stelt week lang opera voor in Antwerpen-Centraal

Spits de oren wanneer je 
vanavond van de trein stapt 
in Antwerpen-Centraal. In 
opdracht van Europalia wordt er 
nog de hele week opera gemaakt 
en gezongen in het station.

“Aandacht! Aandacht! De IC-
trein naar Brussel-Charleroi ver-
trekt vandaag uitzonderlijk vanaf
spoor 2 in plaats van spoor 23.”
Check dezer dagen in Antwerpen-
Centraal goed van waar dergelij-
ke oproep komt. In de avondspits
van gisteren, maandag, was het
de eerste zin uit het operaproject
Lost & Found.

Voor het culturele festival Euro-
palia, dit jaar gewijd aan de trein,
brengen Muziektheater Transpa-
rant en Opera Ballet Vlaanderen
nog de hele week mini-opera’s in
het Antwerpse station. Tussen 17
uur en 18.30 uur wordt er in de
stationshal dagelijks een nieuwe
operascène voor de argeloze pen-
delaars de wereld ingestuurd. In-
spiratie haalt librettist Gaea

Schoeters uit aangeleverde verha-
len van reizigers.

Zo waren we er maandag getui-
ge van hoe een man letterlijk de
stationstrappen op snelde met de
vergeten boterhammen van zijn
vrouw. Net voor de trein vertrok
kon hij het pakketje nog in de
handen duwen van de conduc-
teur. Helaas, de bestemmeling
kon niet worden bereikt. De brave
echtgenoot had de spoorwijziging
niet gehoord en was het verkeer-
de perron opgerend. 

Deze hele scène speelde zich in
vijf minuutjes af op de trappen
van de centrale hal. Je ziet de
echtgenoot afdruipen, hoort een
trio doorwinterde reizigers com-
mentaar leveren. En dat allemaal
al zingend, natuurlijk. Gepos-
teerd voor de lokettenzaal zitten
acht muzikanten van Casco Phil.
Dagelijks studeren zij een nieuwe
partituur in. Nadat Schoeters
haar tekst ’s ochtends klaar heeft,
stort componiste Annelies Van
Parys zich ook de dag zelf op de

KIJKCIJFERS van 8 november tot 14 november

1. Château Planckaert Eén 1.284.000
2. Thuis Eén 1.040.000
3. Het 7-Uur Journaal Eén 1.013.000
4. VB. WK. Kwalif België - Estland VTM 1.003.000
5. Het Huis Eén 968.000
6. Iedereen Beroemd Eén 968.000
7. De Slimste Mens Ter Wereld Play4 899.000
8. Sportweekend Eén 883.000
9. Onder Vuur Eén 866.000

10. Spoed 24/7 Eén 779.000

Jan Jaap Van der Wal stopt als presentator van De Ideale Wereld

Comedian Jan Jaap van der Wal
(42) stopt in mei na vier jaar als 
presentator van het satirische 
Canvas-programma De Ideale We-
reld. het programma zelf gaat wel
door. Maar Jan Jaap van der Wal 
zal er bij de start van het nieuwe 
seizoen in september 2022 niet 
meer bij zijn. Voor de Nederlan-

der, die in 2018 Otto-Jan Ham 
opvolgde als presentator, is vier 
jaar voldoende. Wie zal overne-
men, is nog niet duidelijk.

“Naar mijn gevoel zal ik er alles 
uitgehaald hebben wat er voor 
mij inzat”, zegt Van der Wal. “Na-
dien wil ik weer iets nieuws pro-
beren en een volgende stap 

zetten.” De komiek gaf het pro-
gramma wat meer de stijl van 
een Amerikaanse latenightshow. 
“Ik heb wel mijn stempel ge-
drukt, vind ik. Zeker tijdens de 
coronaperiode is De Ideale Wereld 
iets geworden waar ik volkomen 
achter kan staan.” 
(gjs) 


