
13/4/2020 8:00 De Rolkrant 13.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

13/4/2020 9:00 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

13/4/2020 9:10 Eclips TV In Beweging Afl. 33 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

13/4/2020 9:25 Uw verhaal: Guy Maes Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

13/4/2020 9:35 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken 

dat de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

13/4/2020 10:00 De Collega's De Kwis (afl.3). Jomme Dockx heeft zich ingeschreven voor de radioquiz "Te bed of niet te bed" van Jos Ghijsen op radio 

twee. Al snel blijkt dat Jomme te hoog grijpt naar zijn kunnen en de collega's helpen daarom een handje mee. Maar niet

iedereen verleent zijn medewerking met de beste bedoelingen. De Pesser en Van Hie zien hier "de" kans om Jomme 

eens goed voor de gek te houden. 1980.

13/4/2020 10:50 Eclips TV Op Stap: WK Wielrennen 65+ Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

13/4/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

13/4/2020 11:45 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

13/4/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12656 Aiden en Hope zetten hun romantische avond verder. Clyde krijgt een mysterieuze telefoon en vertrekt snel.

13/4/2020 13:20 Eclips en Vrienden Zorg - Huisartsen Presentator Paul Vandenbosch heeft een boeiend gesprek. David Larmuseau nodigt een personaliteit uit de zorgsector. 

13/4/2020 13:40 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

Leduc. Zijn voornaamste medewerker is juriste Chris Haagdoorn, die zich voor misdaadzaken geregeld laat bijstaan 

door ex-politieman Hugo Van Eyck. Hij laat haar trouwens ook buiten het werk ook allesbehalve onberoerd.

13/4/2020 14:45 Kapitein Zeppos In 1964 was de allereerste aflevering van Kapitein Zeppos te zien. Nu, 53 jaar later, kunnen we opnieuw genieten van de

 avonturen van de kapitein en zijn rechterhand Ben Kurrel. (afl 23)

13/4/2020 15:15 De Klucht Van De Brave Moordenaar 1956 - De ten onrechte verdachte Max komt in de gevangenis terecht. In deze gevangenis zorgt de cipier als een vader 

voor zijn gevangenen, en deelt heel het dorp hun lief en leed. Er wordt zelfs een bal ter ere van de brave en verliefde 

gevangene georganiseerd, waarop hijzelf en de dochter van de cipier zijn uitgenodigd.

 Geregisseerd door Jef Bruyninckx met Charles Janssens, Co Flower en Paul Cammermans 

13/4/2020 16:40 Mooi en Meedogenloos Afl. 7880 Liam praat met Wyatt over zijn lastige situatie. Zoe bespreekt haar plan met haar kat. Steffy en Hope praten met elkaar 

over de zwangerschap. Steffy wil dat Hope haar gezin met rust laat, maar Hope wil nu voor haar eigen gezin vechten.

13/4/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7881 Emma geeft Xander een voorproefje van haar optreden. De dans eindigt met een kus. Bill brengt Wyatt een bezoekje en

 biedt zijn excuses aan. Wyatt vertelt hem over de zwangerschap van Hope.

13/4/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

13/4/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12657 Aiden is verontwaardigd te zien dat zijn aanvaller Clyde is. Marlena deelt haar optimisme met Julie over haar 

verzoening met John.

13/4/2020 18:15 Koshu, de regenwijn Koshu, de regenwijn

13/4/2020 18:45 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 13)

13/4/2020 19:15 En Route Portugal En Route Portugal

13/4/2020 19:35 En Route voorjaar 24 Zuid-Afrika - Straatmuzikanten - USA

13/4/2020 20:10 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

13/4/2020 21:10 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

13/4/2020 22:10 Vrouwen en mannen van: Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma Vijf meisjes geloven in de toekomst Birma

13/4/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

13/4/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Maandag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

13/4/2020 23:10 Vrijgezel Met 40 Kinderen Belgische film uit 1958 onder regie van Jef Bruyninckx. De film vertelt het verhaal van vrijgezel Isidoor, erfgenaam van 

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

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

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

14/4/2020 0:30 Recht op recht Het verhaal speelt zich voornamelijk af in het advocatenkantoor Leduc en Partners, dat geleid wordt door Paul Emile 

Leduc. Zijn voornaamste medewerker is juriste Chris Haagdoorn, die zich voor misdaadzaken geregeld laat bijstaan 

door ex-politieman Hugo Van Eyck. Hij laat haar trouwens ook buiten het werk ook allesbehalve onberoerd.

14/4/2020 1:25 De Dingen Des Levens Afl. 12657 Aiden is verontwaardigd te zien dat zijn aanvaller Clyde is. Marlena deelt haar optimisme met Julie over haar 



verzoening met John.

14/4/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7881 Emma geeft Xander een voorproefje van haar optreden. De dans eindigt met een kus. Bill brengt Wyatt een bezoekje en

 biedt zijn excuses aan. Wyatt vertelt hem over de zwangerschap van Hope.

14/4/2020 2:25 De Collega's De Kwis (afl.3). Jomme Dockx heeft zich ingeschreven voor de radioquiz "Te bed of niet te bed" van Jos Ghijsen op radio 

twee. Al snel blijkt dat Jomme te hoog grijpt naar zijn kunnen en de collega's helpen daarom een handje mee. Maar niet

iedereen verleent zijn medewerking met de beste bedoelingen. De Pesser en Van Hie zien hier "de" kans om Jomme 

eens goed voor de gek te houden. 1980.

14/4/2020 3:15 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 13)

14/4/2020 3:45 Guatemala Guatemala : Fietsmachines

14/4/2020 4:00 En Route voorjaar 24 Zuid-Afrika - Straatmuzikanten - USA

14/4/2020 4:30 Grote Draslanden Gabon, De Grote Draslanden

14/4/2020 5:25 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 6

14/4/2020 6:25 Africa with David Attenborough Episode 5 Sahara

14/4/2020 7:25 Kapitein Zeppos In 1964 was de allereerste aflevering van Kapitein Zeppos te zien. Nu, 53 jaar later, kunnen we opnieuw genieten van de

 avonturen van de kapitein en zijn rechterhand Ben Kurrel. (afl 23)

14/4/2020 8:00 De Rolkrant 14.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

14/4/2020 9:00 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

14/4/2020 9:10 Eclips TV In Beweging Afl. 34 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

14/4/2020 9:30 Thee Met Een Verhaal 03 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

14/4/2020 9:40 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat de 

oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

14/4/2020 10:00 De Collega's De Ruzie (afl. 4) Allemaal vieze gezichten op de directie Persez. Dat komt omdat zowat iedereen met iedereen in de clinch

 ligt. Zelfs de brave Jomme Dockx schiet met scherp. Valt dit nog op te lossen? Directeur Persez weet er geen raad mee en 

stelt directeur generaal Clerckx op de hoogte. Wanneer het zoontje van Jean De Pesser een ernstige aanval krijgt lijkt het 

erop dat alle onderlinge ruzies spontaan worden bijgelegd.

14/4/2020 10:45 Dierenrijk: Slakkenplaag Slakkenplaag in Miami

14/4/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

14/4/2020 11:45 Apocalyps, De Tweede Wereldoorlog De Overweldiging (Afl. 2) - Hitler begint met zijn "Blitzkrieg". Het Duitse leger valt België, Nederland en Frankrijk binnen. 

Ook Mussolini verklaart Frankrijk de oorlog. De Engelsen houden stand.

14/4/2020 12:40 De Dingen Des Levens Afl. 12657 Aiden is verontwaardigd te zien dat zijn aanvaller Clyde is. Marlena deelt haar optimisme met Julie over haar 

verzoening met John.

14/4/2020 13:20 De Filosoof van Haagem Vlaamse komedie: Titten, een levensgenieter, wordt in zijn de dorp een filosoof genoemd (afl 4)

14/4/2020 14:10 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

14/4/2020 15:00 't Is Wreed In De Wereld 1954 - De heer Van Peborgh, een "artiste photographe", is na de dood van zijn vrouw alleen gebleven met zijn drie zonen 

Henri, Frans en Louis. Het huishouden wordt gedaan door de meid Beth terwijl het bevallige meisje Marie hem in de 

winkel helpt. De oudste zoon Henri is verloofd met Hortense en denkt weldra te trouwen. Louis wil naar Amerika 

vertrekken. Het grote verlovingsfeest waarop heel de familie aanwezig is, begint zonder zorgen maar eindigt op een ramp.

 Joris Diels

14/4/2020 16:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7881 Emma geeft Xander een voorproefje van haar optreden. De dans eindigt met een kus. Bill brengt Wyatt een bezoekje en 

biedt zijn excuses aan. Wyatt vertelt hem over de zwangerschap van Hope.

14/4/2020 16:50 Sportbeat op dinsdag 14 april Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

14/4/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7882 Sally wordt beschuldigd van het bedreigen van Hope en verdedigt zich. Ze zegt dat iemand haar erin wil luizen.

Xander vertelt Emma over zijn ex-vriendin. Zoe zoekt opnieuw toenadering tot Emma

14/4/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

14/4/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12658 Aiden liegt tegen Hope en zegt dat hij aangevallen is door een anonieme overvaller. Marlena is te weten gekomen dat 

John van plan is Salem PD te verlaten.

14/4/2020 18:15 Al het water van de wereld Deel 01 Al het water van de wereld Deel 01

14/4/2020 18:50 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)

14/4/2020 19:10 Guatemala Guatemala : Fietsmachines



14/4/2020 19:20 Italië Napels, een Groot Openluchttheater, Italië

14/4/2020 19:40 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

14/4/2020 20:35 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

14/4/2020 21:30 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

14/4/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

14/4/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Dinsdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

14/4/2020 23:10 De Spotvogel 1954 van Edith Kiel  -Dokter Peeters heeft onverwacht van zijn oom een huis geërfd maar heeft nog niet de gelegenheid 

gehad om het aan zijn vrouw te vertellen door het vele werk. De dag nadien ontdekt hij dat er in dat huis een cabaret is. 

Felix is blij dat hij nog niets aan zijn vrouw heeft gezegd en wil eerst wel eens met de meisjes kennis maken. 

Bij zijn bezoek wordt hij echter herkend en alles dreigt nu aan het licht komen. Hij schakelt zijn dubbelganger, 

Louis Appel de marktkramer, in die vanaf nu voor de huisdokter moet doorgaan. 

15/4/2020 0:45 Sportbeat op dinsdag 14 april Verslag van vooral de handbalcompetitie en knipoog (55+) van de dinsdag  

15/4/2020 1:10 Eclips TV Op Stap: Garry Hagger Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

15/4/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12658 Aiden liegt tegen Hope en zegt dat hij aangevallen is door een anonieme overvaller. Marlena is te weten gekomen dat 

John van plan is Salem PD te verlaten.

15/4/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7882 Sally wordt beschuldigd van het bedreigen van Hope en verdedigt zich. Ze zegt dat iemand haar erin wil luizen.

Xander vertelt Emma over zijn ex-vriendin. Zoe zoekt opnieuw toenadering tot Emma

15/4/2020 2:25 De Collega's De Ruzie (afl. 4) Allemaal vieze gezichten op de directie Persez. Dat komt omdat zowat iedereen met iedereen in de clinch

 ligt. Zelfs de brave Jomme Dockx schiet met scherp. Valt dit nog op te lossen? Directeur Persez weet er geen raad mee en 

stelt directeur generaal Clerckx op de hoogte. Wanneer het zoontje van Jean De Pesser een ernstige aanval krijgt lijkt het 

erop dat alle onderlinge ruzies spontaan worden bijgelegd.

15/4/2020 3:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 2)

15/4/2020 3:35 Guatemala Guatemala : Reuzenvliegers

15/4/2020 3:45 Guatemala Guatemala : Fietsmachines

15/4/2020 4:00 Italië Napels, een Groot Openluchttheater, Italië

15/4/2020 4:15 En Route Cruises En route Cruises

15/4/2020 4:30 Naar de markt München Naar de markt te München (Duitsland) 

15/4/2020 5:25 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

15/4/2020 6:15 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

15/4/2020 7:10 De Paradijsvogels Vlaamse televisiereeks gebaseerd op het toneelstuk 'De Paradijsvogels'. Alles speelt zich af in een niet bestaand dorpje 

aan de Leie

15/4/2020 8:00 De Rolkrant 15.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

15/4/2020 9:00 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

15/4/2020 9:10 Eclips TV In Beweging Afl. 35 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

15/4/2020 9:30 Hee, Dag Meneer Een straatmuzikant heeft weinig contact met zijn omgeving. Een jonge soldaat wordt tot desertie gedreven. Zij ontmoeten 

elkaar. Een poging om hun sociale contacten te verhogen, leidt tot een breuk tussen beiden. 1971

15/4/2020 9:40 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

15/4/2020 10:00 De Collega's De Enquete (afl. 5) Wanneer twee dames een of andere enquete moeten afhandelen worden Persez en Clerckx als het 

ware betoverd door de twee schoonheden. Al hun werk zal wijken om het deze twee vrouwen zo comfortabel mogelijk 

te maken. Ze gaan zelfs zo ver dat er enige jaloezie ontstaat tussen beide kopstukken van het ministerie. 

Als Gilbert Van Hie zich ondertussen nog gaat bezig houden met de kunst van het hypnotiseren is niemand nog gerust.

15/4/2020 10:40 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)

15/4/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

15/4/2020 11:40 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

15/4/2020 12:25 De Dingen Des Levens Afl. 12658 Aiden liegt tegen Hope en zegt dat hij aangevallen is door een anonieme overvaller. Marlena is te weten gekomen dat 

John van plan is Salem PD te verlaten.

15/4/2020 13:05 Australia with Simon Reeve Australia with Simon Reeve - BBC

15/4/2020 14:10 Heterdaad Juan werkte in de golfclub uitgebaat door Patrick Mariman, maar werd na een diefstal ontslagen. Omdat hij echter vrij 



was onder voorwaarden, werd de zaak in der minne geregeld. Nu heeft Juan de wagen van Patrick gestolen omdat hij er 

zeker van was dat er waardevolle voorwerpen in waren verborgen. Juan wordt neergeschoten en de sporen leiden naar 

Noel en Roger, twee vrienden van Juan. Zij zouden namelijk een deel van de buit krijgen. Vlaamse politieserie 1996.

15/4/2020 15:10 De Kat Vlaamse televisiereeks uit 1973. David De Kat is een milieuactivist.  Het bedrijf Af-Val van Oskar Dias een ware 

bedreiging is voor de natuur (afl 7)

15/4/2020 15:40 Peegie 3 In 1992 realiseerde de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling de verfilming van het boek Peegie van Willem Denys - 

Deel 3

15/4/2020 16:35 Mooi en Meedogenloos Afl. 7882 Sally wordt beschuldigd van het bedreigen van Hope en verdedigt zich. Ze zegt dat iemand haar erin wil luizen. 

Xander vertelt Emma over zijn ex-vriendin. Zoe zoekt opnieuw toenadering tot Emma

15/4/2020 17:01 (H)Echte Momenten Een BV gaat samen met een vriend/vriendin naar hun vroegere stamkroeg en halen bij het drinken een streekbiertje 

leuke herinneringen op.

15/4/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7883 Xander komt erachter dat Zoe het meisje is dat vriendinnen is geworden met Emma. Hij praat erover met Sally. Als zij een 

foto ziet van Zoe, herkent ze haar direct als het meisje dat bij Wyatt aan het werk is. Wyatt probeert Zoe aan het werk 

te houden, zodat de rest haar kan confronteren met haar bedreigingen.

15/4/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

15/4/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12659 Aiden is teder omdat hij ervoor zorgt dat Hope hem bij haar wil laten overnachten. Eve luistert mee als JJ Jennifer vertelt 

dat hij denkt dat Paige nog steeds van hem houdt.

15/4/2020 18:15 Munich, Englischer Garten Munich, Englischer Garten

15/4/2020 19:00 Bolivië Bolivië Afl. 2 - De Cholitas

15/4/2020 19:20 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 3)

15/4/2020 19:50 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

15/4/2020 20:50 En Route voorjaar 24 Zuid-Afrika - Straatmuzikanten - USA

15/4/2020 21:25 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

15/4/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

15/4/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Woensdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

15/4/2020 23:05 Een Zonde Waard Een schuchtere jongeman, Tony, (Gaston Bergmans) woont bij zijn twee tantes in. De tantes zijn nogal ouderwets en 

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

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

trouwen. 1959 Edith Kiel

16/4/2020 0:50 Heterdaad Juan werkte in de golfclub uitgebaat door Patrick Mariman, maar werd na een diefstal ontslagen. Omdat hij echter vrij 

was onder voorwaarden, werd de zaak in der minne geregeld. Nu heeft Juan de wagen van Patrick gestolen omdat hij er 

zeker van was dat er waardevolle voorwerpen in waren verborgen. Juan wordt neergeschoten en de sporen leiden naar 

Noel en Roger, twee vrienden van Juan. Zij zouden namelijk een deel van de buit krijgen. Vlaamse politieserie 1996.

16/4/2020 1:45 De Dingen Des Levens Afl. 12659 Aiden is teder omdat hij ervoor zorgt dat Hope hem bij haar wil laten overnachten. Eve luistert mee als JJ Jennifer vertelt 

dat hij denkt dat Paige nog steeds van hem houdt.

16/4/2020 2:25 Mooi en Meedogenloos Afl. 7883 Xander komt erachter dat Zoe het meisje is dat vriendinnen is geworden met Emma. Hij praat erover met Sally. Als zij een 

foto ziet van Zoe, herkent ze haar direct als het meisje dat bij Wyatt aan het werk is. Wyatt probeert Zoe aan het werk 

te houden, zodat de rest haar kan confronteren met haar bedreigingen.

16/4/2020 2:50 De Collega's De Enquete (afl. 5) Wanneer twee dames een of andere enquete moeten afhandelen worden Persez en Clerckx als het 

ware betoverd door de twee schoonheden. Al hun werk zal wijken om het deze twee vrouwen zo comfortabel mogelijk 

te maken. Ze gaan zelfs zo ver dat er enige jaloezie ontstaat tussen beide kopstukken van het ministerie. 

Als Gilbert Van Hie zich ondertussen nog gaat bezig houden met de kunst van het hypnotiseren is niemand nog gerust.

16/4/2020 3:30 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 3)

16/4/2020 3:55 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 3

16/4/2020 4:55 En Route voorjaar 24 Zuid-Afrika - Straatmuzikanten - USA

16/4/2020 5:30 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

16/4/2020 6:25 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor 

16/4/2020 7:30 De Kat Vlaamse televisiereeks uit 1973. David De Kat is een milieuactivist.  Het bedrijf Af-Val van Oskar Dias een ware 

bedreiging is voor de natuur (afl 7)

16/4/2020 8:00 De Rolkrant 16.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm



16/4/2020 9:00 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

16/4/2020 9:10 Eclips TV In Beweging Afl. 36 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

16/4/2020 9:25 Eclips TV Op Stap: HuGe Een Eclips TV-camerateam trekt er op uit en bezoekt de leukste evenementen en de mooiste plekjes

16/4/2020 9:35 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

16/4/2020 10:00 De Collega's De Computer (Afl. 6) De computer is op komst. De schrik zit er goed in bij de collega's, vooral bij de laagst geklasseerde, 

Jomme Dockx. Jean De Pesser gaat zich met de hele zaak bemoeien, of beter gezegd: verknoeien? 1980

16/4/2020 10:45 Thee Met Een Verhaal Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

16/4/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

16/4/2020 11:45 Fishing Impossible seiz 2 Fishing Impossible seiz 2 - afl 1

16/4/2020 12:35 De Dingen Des Levens Afl. 12659 Aiden is teder omdat hij ervoor zorgt dat Hope hem bij haar wil laten overnachten. Eve luistert mee als JJ Jennifer vertelt 

dat hij denkt dat Paige nog steeds van hem houdt.

16/4/2020 13:15 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 4)

16/4/2020 13:45 Drie Flinke Kerels Drie reporters van "De Avondgazet" zijn flink bij de hand, maar het leven is niet zo gemakkelijk wanneer men een strenge 

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

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

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

naar ander werk, ontdekt hij dat een zwendelaar "De Avondgazet" wil afhandig maken. Tobi verwittigt zijn vroegere 

werkgever en als dankbaarheid worden de "Drie flinke kerels" opnieuw in dienst genomen. Jan Vanderheyden, 

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

16/4/2020 15:20 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 17)

16/4/2020 15:55 Uw verhaal: Charles Vanhoutte Een kijker deelt zijn of haar verhaal met de kijkers van Eclips TV: ontroerend, spectaculair of gewoon een ongewone 

anekdote 

16/4/2020 16:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7883 Xander komt erachter dat Zoe het meisje is dat vriendinnen is geworden met Emma. Hij praat erover met Sally. Als zij een 

foto ziet van Zoe, herkent ze haar direct als het meisje dat bij Wyatt aan het werk is. Wyatt probeert Zoe aan het werk 

te houden, zodat de rest haar kan confronteren met haar bedreigingen.

16/4/2020 16:30 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 60

16/4/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7884 Brooke probeert Liam ervan te overtuigen dat Hope beter bij hem past dan Steffy. Zoe zegt dat de bedreigingen een grapje

 waren en ze alleen maar Xanders aandacht wilde trekken. Hij herinnert haar eraan dat ze niet meer zijn vriendin is.

16/4/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

16/4/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12660 Theresa treft Xander in het herenhuis. Ze belooft niet te onthullen dat hij de bevelen van Victor niet heeft opgevolgd. 

Serena vertelt Eric dat ze besloten heeft in Salem te blijven.

16/4/2020 18:15 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

16/4/2020 19:10 Jobfixers BRC Rally Jobfixers BRC Rally - Retro

16/4/2020 19:30 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)

16/4/2020 20:00 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

16/4/2020 20:50 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

16/4/2020 21:45 Vrouwen en mannen van: Beurshandelaar Beurshandelaar in Patagonië

16/4/2020 22:00 Vrouwen en mannen van: Het bloemenvolk Het bloemenvolk, Indonesië

16/4/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

16/4/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Donderdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

16/4/2020 23:10 De Duivel Te Slim Komedie 1960. Het enige wat Pol Rubens met de Grote Paul gemeen heeft is zijn woonplaats Antwerpen. Pols problemen 

beginnen als hij zijn portemonnee kwijt is en zich in gebrekkig Duits probeert te redden. Zijn stuntelingen brengen hem 

en zijn vriend op een schip van misdadigers. 

Geregisseerd door Edith Kiel  met Gaston Berghmans, Cois Cassiers en Jef Cassiers 

17/4/2020 0:45 En Route voorjaar 24 Zuid-Afrika - Straatmuzikanten - USA

17/4/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12660 Theresa treft Xander in het herenhuis. Ze belooft niet te onthullen dat hij de bevelen van Victor niet heeft opgevolgd. 

Serena vertelt Eric dat ze besloten heeft in Salem te blijven.

17/4/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7884 Brooke probeert Liam ervan te overtuigen dat Hope beter bij hem past dan Steffy. Zoe zegt dat de bedreigingen een grapje



 waren en ze alleen maar Xanders aandacht wilde trekken. Hij herinnert haar eraan dat ze niet meer zijn vriendin is.

17/4/2020 2:25 De Collega's De Computer (Afl. 6) De computer is op komst. De schrik zit er goed in bij de collega's, vooral bij de laagst geklasseerde, 

Jomme Dockx. Jean De Pesser gaat zich met de hele zaak bemoeien, of beter gezegd: verknoeien? 1980

17/4/2020 3:10 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 4)

17/4/2020 3:35 Stapland Stapland - Door bergen en kloven op Kreta (Griekenland)

17/4/2020 4:30 En Route - Smaakmakkers 6 Smaakmakkers 6

17/4/2020 4:50 Grote Draslanden Malaisië, De Grote Draslanden

17/4/2020 5:45 De Daken van Buenos Aires De Daken van Buenos Aires

17/4/2020 6:40 Vrouwen en mannen van: De generatie van de hoop De generatie van de hoop, Sri Lanka

17/4/2020 6:55 Axel Nort Axel Nort is een Vlaamse televisiereeks uit 1966 met in de hoofdrol Nand Buyl als een privédetective (afl 4)

17/4/2020 7:25 RIP Vlaamse sitcom-reeks die zich afspeelt bij een begrafenisondernemer in Geraardsbergen (afl 17)

17/4/2020 8:00 De Rolkrant 17.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

17/4/2020 9:00 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

17/4/2020 9:10 Eclips TV In Beweging Afl. 1 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

17/4/2020 9:30 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

17/4/2020 10:00 De Collega's De reddingsoperatie (afl. 7) Baconfoy zit in zeer slechte papieren met zijn groentewinkel. Hij zit tot over zijn oren in de 

schulden en Verastenhoven is er als mede-investeerder mee de dupe van. Al bij al lijkt de schuldenlast een peulenschil 

te zijn en de collega's menen dit gezamenlijk op te kunnen lossen.

17/4/2020 10:40 En Route Norderney -  korte versie En Route Norderney

17/4/2020 11:00 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

17/4/2020 11:45 Ganga Een serie impressies over enkele aspecten van het dagelijks leven aan de boorden van de Ganges in India.

17/4/2020 12:00 Jettie Pallettie Muziekspecial met Jettie Pallettie

17/4/2020 12:15 De Dingen Des Levens Afl. 12660 Theresa treft Xander in het herenhuis. Ze belooft niet te onthullen dat hij de bevelen van Victor niet heeft opgevolgd. 

Serena vertelt Eric dat ze besloten heeft in Salem te blijven.

17/4/2020 12:55 Wait Until Spring Bandini De film verhaalt het leven van de Italiaanse immigrantenfamilie Bandini in Colorado tijdens de koude winter van 1925. 

Tijdens de winter is er nauwelijks werk te vinden voor de arme Italiaanse immigrant en metselaar Svevo Bandini. 

Zijn mooie vrouw kan onder de moeilijke omstandigheden nog nauwelijks van hem houden en begint hem te wantrouwen 

als hij steeds maar weer klusjes doet voor de superrijke en eenzame weduwe Hildegarde. 

1989. Geregisseerd door Dominique Deruddere met Joe Mantegna, Ornella Muti en Faye Dunaway 

17/4/2020 14:40 De Collega's Het dossier (afl. 9) Een achterstallig dossier is schering en inslag op de directie Persez. Niets abnormaals dus. Wel als 

de nogal erg "ambetante" cliënt polshoogte komt nemen over zijn zaak en besluit niet weg te gaan alvorens zijn dossier, 

dat op de koop toe volledig zoek blijkt te zijn, correct is afgehandeld. Jomme Dockx beleeft niet zijn prettigste dag, 

of was het Verastenhoven? 1981

17/4/2020 15:20 Alfa Papa Tango De televisiereeks Alfa Papa Tango gaat over het wel en wee in een Brusselse brandweerkazerne (afl. 9)

17/4/2020 16:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7884 Brooke probeert Liam ervan te overtuigen dat Hope beter bij hem past dan Steffy. Zoe zegt dat de bedreigingen een grapje 

waren en ze alleen maar Xanders aandacht wilde trekken. Hij herinnert haar eraan dat ze niet meer zijn vriendin is.

17/4/2020 16:30 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.  116de aflevering

17/4/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7885 Iedereen maakt zich op voor de grote modeshow van Hope For The Future. Steffy heeft er moeite mee dat Liam naar de 

show gaat. Xander probeert te voorkomen dat Zoe aanwezig zal zijn. Bill is dolgelukkig met het babynieuws van Hope en 

ziet weer kansen voor zichzelf en Steffy.

17/4/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

17/4/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12661 Rafe blijft vechten tegen zijn gevoelens voor Hoop terwijl hij onthult dat hij een petitie heeft ingediend om weer in 

dienst te worden genomen. Abigail vertrouwt Will toe wat er met Chad en Stefano is gebeurd.

17/4/2020 18:15 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

17/4/2020 19:10 En Route Oeganda Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

17/4/2020 19:25 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)

17/4/2020 19:50 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

17/4/2020 20:55 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

17/4/2020 21:20 De Daken van New York De Daken van New York



17/4/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

17/4/2020 22:25 Aan Het Juiste Adres Op Vrijdag Huiselijk programma waarin Michel Follet telkens vier gasten ontvangt. Centrale gast vandaag :  Marleen Gordts

 (tv icoon) en gasten Brigitte Raskin (auteur), Johnny Claes (mechamusica), Rico Zoro - Eric De Vos (orkestleider)

17/4/2020 23:10 General Massacre Een Amerikaanse generaal, beschuldigd van wreedaardig optreden in Vietnam, wordt overgeplaatst naar België. Hij

 woont in een riant landhuis met zijn dochter Kate en zijn ordonnans, korporaal Tsai. Met deze Aziaat blijft hij 

oorlogje spelen in de bossen die zijn landhuis omringen. 

1971. Burr Jerger, Christine D'Heere, Tia Jerger, Al Grundy, Adolph Tsai

18/4/2020 0:35 De Collega's De reddingsoperatie (afl. 7) Baconfoy zit in zeer slechte papieren met zijn groentewinkel. Hij zit tot over zijn oren in de 

schulden en Verastenhoven is er als mede-investeerder mee de dupe van. Al bij al lijkt de schuldenlast een peulenschil 

te zijn en de collega's menen dit gezamenlijk op te kunnen lossen.

18/4/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12661 Rafe blijft vechten tegen zijn gevoelens voor Hoop terwijl hij onthult dat hij een petitie heeft ingediend om weer in 

dienst te worden genomen. Abigail vertrouwt Will toe wat er met Chad en Stefano is gebeurd.

18/4/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7885 Iedereen maakt zich op voor de grote modeshow van Hope For The Future. Steffy heeft er moeite mee dat Liam naar de 

show gaat. Xander probeert te voorkomen dat Zoe aanwezig zal zijn. Bill is dolgelukkig met het babynieuws van Hope en 

ziet weer kansen voor zichzelf en Steffy.

18/4/2020 2:25 Naar de markt Turijn Naar de markt te Turijn (Italië)

18/4/2020 3:20 En Route Oeganda Ben Roelants op stap door Oeganda - afl 1

18/4/2020 3:35 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 5)

18/4/2020 4:00 Africa with David Attenborough Episode 3 Congo

18/4/2020 5:00 Vrouwen en mannen van: De nomaden van de Mekong De nomaden van de Mekong, Vietnam

18/4/2020 5:25 De Daken van New York De Daken van New York

18/4/2020 6:15 De Alpen Van de Königssee naar de Isarvallei - Hellingen en valleien

18/4/2020 7:10 Alfa Papa Tango De televisiereeks Alfa Papa Tango gaat over het wel en wee in een Brusselse brandweerkazerne (afl. 9)

18/4/2020 8:00 De Rolkrant 18.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

18/4/2020 9:00 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

18/4/2020 9:10 Eclips TV In Beweging Afl. 37 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

18/4/2020 9:30 Gezonde voeding Gezonde voeding

18/4/2020 9:40 Wafelijzers en schietgeweren Alles gaat zijn dagdagelijkse gangetje op de hoeve van de kinderen Goetgebuer tot in het dorp geruchten opduiken dat 

de oorlogzuchtige Duitsers via België naar Frankrijk willen trekken.

18/4/2020 10:00 De Collega's De tijdelijke (afl. 10), Jean De Pesser heeft nood gedwongen verlof genomen om voor zijn zoontje Eddy te zorgen die

 ernstig ziek is. Daardoor kan er een tijdelijke bediende worden aangesteld. Wanneer Persez zijn "oude vlam" 

Mireille Puis wil binnen halen blijkt directeur-generaal Clerckx ook nog zo'n type Mireillemeisje aan 't werk te willen 

zetten. Het wordt een gevecht van "wie het zal worden", maar als twee honden vechten om één been gaat de derde, 

in dit geval dienstchef De Vucht, de zoon van senator De Vucht, er toch wel mee lopen zeker. 1981

18/4/2020 10:35 Dirk Van Haveskerke Feuilleton uit eind de jaren '70. In het Vlaanderen van begin veertiende eeuw neemt de jonge ridder Dirk van Haveskerke 

het op tegen de Franse bezetter (afl 6)

18/4/2020 11:05 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70

18/4/2020 11:35 Groentips Groentips. Gil Claes op stap (afl 8)

18/4/2020 12:05 RIP - Vrede op aard aan al onze klanten Seizoen 3 - Vrede op aard aan al onze klanten (afl 1)

18/4/2020 12:35 Vlaams Filmarchief Vlaams Filmarchief stelt voor Het Manneke 22, 23 - Exelentie - Bastaard halve prijs - Come Back - Beestig

18/4/2020 13:35 De Boerenkrijg Vlaamse komische serie die met een vette knipoog verwijst naar de opstand van de Vlaamse boeren, de Brigands, 

tegen de Franse bezetting in 1798 (afl 4)

18/4/2020 14:10 Wij Heren van Zichem Vlaamse serie die eind de jaren '60 en begin de jaren '70 bijzonder populair was. Met in de hoofdrol: 

Luc Philips als Pastoor Munte, Jenny Tanghe als Moeder Cent en Fons Exelmans als Lewie de Wittekop 

18/4/2020 15:00 Vrijdag Het verhaal wordt gesitueerd eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Georges, een veertigjarige werkman, wordt na 

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

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

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

18/4/2020 16:40 Thee Met Een Verhaal 18 Voor theesommelier Jessica Van Humbeeck is thee pure passie

18/4/2020 16:50 Sportbeat op zaterdag 18 april Verslag van vooral zaalvoetbal en knipoog (55+) van de zaterdag

18/4/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7886 De modeshow Hope For The Future is in volle gang. De dansact van Emma is een groot succes. Zoe weet zichzelf op de 



catwalk te bluffen en steelt vervolgens de show. Bill gebruikt een foto van Liam en Hope om Steffy te manipuleren.

18/4/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

18/4/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12662 Ben kust Abigail's buik en zegt dat hij eindelijk de familie krijgt die hij altijd al wilde. Eve vertelt Kyle over JJ's 

undercover werk. Will, die Sonny uit zijn hoofd wil zetten, vraagt Marlena hoe het met John gaat.

18/4/2020 18:15 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

18/4/2020 19:15 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

18/4/2020 19:45 En Route Voorjaar 25 Zuid-Afrika - Straatmuzikanten

18/4/2020 20:15 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

18/4/2020 21:05 Naar de markt Wenen Naar de markt te Wenen (Oostenrijk)

18/4/2020 22:05 Londen, Hyde Park en Kensington Gardens Londen, Hyde Park en Kensington Gardens

18/4/2020 22:50 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

18/4/2020 22:55 Oeroeg Oeroeg is een film die een kijk geeft op de Nederlanders in Indonesië, van het uitroepen van de zelfstandigheid in 1945 

tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de film worden gebeurtenissen van uit de jeugd van de

 hoofdpersoon afgewisseld met de periode van de politionele acties. 1993. Een Nederlands-Belgisch-Indonesische film 

van de Nederlandse regisseur Hans Hylkema.

19/4/2020 0:50 Sportbeat op zaterdag 18 april Verslag van vooral zaalvoetbal en knipoog (55+) van de zaterdag

19/4/2020 1:05 De Gouden Gordel De Gouden Gordel

19/4/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12662 Ben kust Abigail's buik en zegt dat hij eindelijk de familie krijgt die hij altijd al wilde. Eve vertelt Kyle over JJ's 

undercover werk. Will, die Sonny uit zijn hoofd wil zetten, vraagt Marlena hoe het met John gaat.

19/4/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7886 De modeshow Hope For The Future is in volle gang. De dansact van Emma is een groot succes. Zoe weet zichzelf op de 

catwalk te bluffen en steelt vervolgens de show. Bill gebruikt een foto van Liam en Hope om Steffy te manipuleren.

19/4/2020 2:25 De Collega's De tijdelijke (afl. 10), Jean De Pesser heeft nood gedwongen verlof genomen om voor zijn zoontje Eddy te zorgen die

 ernstig ziek is. Daardoor kan er een tijdelijke bediende worden aangesteld. Wanneer Persez zijn "oude vlam" 

Mireille Puis wil binnen halen blijkt directeur-generaal Clerckx ook nog zo'n type Mireillemeisje aan 't werk te willen 

zetten. Het wordt een gevecht van "wie het zal worden", maar als twee honden vechten om één been gaat de derde, 

in dit geval dienstchef De Vucht, de zoon van senator De Vucht, er toch wel mee lopen zeker. 1981

19/4/2020 3:00 Groentips Groentips retro. Gil Claes op stap (afl 6)

19/4/2020 3:25 De Daken van New York De Daken van New York

19/4/2020 4:20 Carribean With Simon Reeve Carribean With Simon Reeve episode 1

19/4/2020 5:25 En Route Voorjaar 25 Zuid-Afrika - Straatmuzikanten

19/4/2020 5:55 Fishing Impossible Fishing Impossible episode 7

19/4/2020 10:50 Yesterday Muzikaal programma met Johan Persyn - de jaren 70

19/4/2020 7:15 Wij Heren van Zichem Vlaamse serie die eind de jaren '60 en begin de jaren '70 bijzonder populair was. Met in de hoofdrol: 

Luc Philips als Pastoor Munte, Jenny Tanghe als Moeder Cent en Fons Exelmans als Lewie de Wittekop 

19/4/2020 8:00 De Rolkrant 19.04 Nieuwsberichten en allerhande info met radio Mfm

19/4/2020 9:00 Corona- Ochtend Berichten aan familie tijdens de coronaperiode

19/4/2020 9:10 Eclips TV In Beweging Afl. 40 Een gezonde geest in een gezond lichaam: beweging op maat en oefeningen voor iedereen 

19/4/2020 9:25 Oei Absurde sketches met Johny Voners, Luk Wyns, Loes Van den Heuvel, Anton Cogen, Marc Lauwrys, Ivo Pauwels, 

Frank Dingenen, Katrien Devos,... 

19/4/2020 10:00 De Collega's Een man te veel  (afl. 11). Er blijkt op de dienst Persez één iemand teveel te werken. De overgevoelige Persez krijgt van 

hogerhand de opdracht om razend snel deze klus te klaren. Maar wanneer secretaresse Jenny Vanjes niet officieel 

benoemd blijkt te zijn en Persez' Mireillemeisje nooit officieel blijkt weggegaan lijkt deze klus al veel minder zwaar. 1981.

19/4/2020 10:45 Keromar Vlaamse televisieserie. De Kerten is een vredelievend volk dat in Nerobal wordt bedreigd door de oorlogszuchtige 

Bolten (afl 9)

19/4/2020 11:20 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

19/4/2020 12:00 De Kolderbrigade Vlaamse komische politiereeks uit 1980. Met Romain Deconinck en Yvonne Delcour in het Gents, 

en Gaston en Leo in het Antwerps. (afl 1)

19/4/2020 12:35 Abdij Averbode Op bezoek bij de Abdij Averbode te Scherpenheuvel-Zichem

19/4/2020 13:40 Piet Bekaert Piet Bekaert (1939-2000) is een buitenbeentje in de Belgische kunstwereld. Hij studeert binnenhuisarchitectuur in Gent 

en vervolmaakt zich in New York. Hij verblijft enkele jaren in Amerika waar hij voor een architectenbureau werkt.

 In 1973 richt hij zijn eigen zaak op als meubelontwerper in Gent. Hij is een artistieke duizendpoot. 



19/4/2020 14:00 Het Pleintje Televisiereeks uit 1986. Alles speelt zich af op en rond een typisch Vlaamse dorpsplein (afl 38)

19/4/2020 14:25 Zwaard van Ardoewaan Huoon en zijn tweelingbroer Morholt komen terug van een kruistocht. Wie van de twee ridders wordt de nieuwe heer 

van Ardoewaan? (afl 13)

19/4/2020 15:00 Het Zit In De Familie 5 Een verrassende zoektocht doorheen een familiegeschiedenis. In de vijfde aflevering staan Jacqueline en de Red Star 

centraal

19/4/2020 15:30 Verbrande Brug Een sociaal drama dat zich afspeelt in het gehucht Verbrande Brug, een industrieel dekor. Er is kermis en die brengt een 

aantal oude bekenden terug bij elkaar. De hernieuwde ontmoeting maakt nogal wat emoties los. 1975. 

Regie Guido Henderickx met o.a. Jan Decleir , Doris Arden 

19/4/2020 17:05 Mooi en Meedogenloos Afl. 7887 Emma is woedend dat Zoe op de catwalk te zien was. Xander probeert haar op te beuren. Steffy betrapt Hope en Liam 

op een intiem moment. Zoe hoopt een baan te versieren bij Ridge, maar Xander, Emma en Thorne protesteren hiertegen.

19/4/2020 17:30 Corona- Middag Berichten aan familie - Middag tijdens de coronaperiode

19/4/2020 17:35 De Dingen Des Levens Afl. 12663 Als Chad wakker wordt probeert zij zich te herinneren wat er de vorige nacht is gebeurd. Eric is bezorgd als hij niet in 

contact kan komen met Serena. Later is hij geschokt als hij Serena vindt... vermoord in het park.  

19/4/2020 18:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.

19/4/2020 19:00 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

19/4/2020 19:55 Sportbeat op zondag 19 april Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

19/4/2020 20:25 Stapland Stapland - Langs de Amalfikust (Italië)

19/4/2020 21:20 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

19/4/2020 22:20 Corona - Avond Berichten aan familie - Avond tijdens de coronaperiode

19/4/2020 22:25 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

20/4/2020 0:05 Sportbeat op zondag 19 april Verslag van volleybal, voetbal, korfbal en de knipoog (55+) van zondag

20/4/2020 0:30 De Alpen Van Graz tot Ausseerland - Kastelen en meren

20/4/2020 1:20 De Dingen Des Levens Afl. 12663 Als Chad wakker wordt probeert zij zich te herinneren wat er de vorige nacht is gebeurd. Eric is bezorgd als hij niet in 

contact kan komen met Serena. Later is hij geschokt als hij Serena vindt... vermoord in het park.  

20/4/2020 2:00 Mooi en Meedogenloos Afl. 7887 Emma is woedend dat Zoe op de catwalk te zien was. Xander probeert haar op te beuren. Steffy betrapt Hope en Liam 

op een intiem moment. Zoe hoopt een baan te versieren bij Ridge, maar Xander, Emma en Thorne protesteren hiertegen.

20/4/2020 2:25 De Collega's Een man te veel  (afl. 11). Er blijkt op de dienst Persez één iemand teveel te werken. De overgevoelige Persez krijgt van 

hogerhand de opdracht om razend snel deze klus te klaren. Maar wanneer secretaresse Jenny Vanjes niet officieel 

benoemd blijkt te zijn en Persez' Mireillemeisje nooit officieel blijkt weggegaan lijkt deze klus al veel minder zwaar. 1981.

20/4/2020 3:15 Gorongasa Park Gorongasa Park Deel 1

20/4/2020 4:15 Abdij Averbode Op bezoek bij de Abdij Averbode te Scherpenheuvel-Zichem

20/4/2020 5:15 De Alpen Van Mittenwald tot de Allgäu - Langs koninklijke paden

20/4/2020 6:10 Vrouwen en mannen van: Het Jongetje en zijn Grootmoeder Het Jongetje en zijn Grootmoeder, Myanmar

20/4/2020 6:40 De Kolderbrigade Vlaamse komische politiereeks uit 1980. Met Romain Deconinck en Yvonne Delcour in het Gents, 

en Gaston en Leo in het Antwerps. (afl 1)

20/4/2020 7:15 De Herkenwijsjes Michel  Follet en pianist Geert Maeckelbergh zorgen voor mooie muzikale herinneringen.


